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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih pada penelitian ini adalah Kecamatan Purwodadi, 

Kabupaten Pasuruan yang menjadi salah satu kecamatan dengan potensi 

usaha mikro, kecil dan menengah untuk dilakukan pengembangan lebih 

lanjut. Usaha mikro, kecil dan menengah tersebut merupakan UMKM yang 

didata oleh program Satrya Emas di tahun 2018. 

 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang 

mana menjelaskan suatu gejala atau fenomena. Penelitian kuantitatif sejak 

awal harus terdapat kejelasan mengenai data-data yang dikuantitatifkan 

(diangkakan) sehingga mungkin untuk dilakukan analisis statistika. Menurut 

Daniel Muijs (2004), penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk menggambarkan kejadian atau fenomena melalui data numerik yang 

kemudian diolah menggunakan statistik. (Suharsaputra, 2012) 

Penggunaan data numerik, data yang akan dikaji adalah data yang 

berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan atau scoring. Untuk 

itu, digunakan teknik pengukuran skala Likert agar bisa mengukur persepsi, 

sikap ataupun pendapat dari responden mengenai suatu kejadian. Jawaban 

dari responden terkait pemberdayaan UMKM yang berupa jawaban kualitatif, 

dapat di-scoring menggunakan skala likert dengan nilai 1 – 5. 
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Melalui skala Likert, pengukuran variabel dijabarkan menjadi indikator 

variabel yang kemudian menjadi acuan untuk menyusun instrumen 

pertanyaan ataupun pernyataan. Guna menganalisis data kualitatif, maka 

jawaban yang berupa data kuantatif diberikan skor seperti dibawah ini 

(Sugiyono, 2010): 

Tabel 3.1. Pengukuran Skala Likert 

Jawaban Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Ragu-ragu 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

Sumber: Sugiyono, 2010 

Penelitian ini juga termasuk pada penelitian deskriptif yang mana 

peneliti diharuskan untuk terjun lapang guna menganalisa objek penelitian 

sesuai dengan realita sehingga data yang diperoleh akan dideskripsikan dan 

diuraikan sesuai perolehan data. Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan 

proses pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah melalui program 

Satrya Emas. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dianalasis 

melalui penjabaran gambaran program Satrya Emas dan profil usaha di 

Kecamatan Purwodadi. 

 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh usaha mikro, kecil dan 

menengah di Kecamatan Purwodadi yang didata pada tahun 2018 sebanyak 

75 UMKM. Jumlah tersebut adalah usaha mikro, kecil dan menengah yang 
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tercatat atau terdata di Satrya Emas. Untuk mengetahui berapa jumlah sampel 

yang dibutuhkan maka digunakan rumus slovin berikut (Siregar, 2017): 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

N = 75 

e = 0,05 

𝑛 =
75

1 + 75(0,05)2
 

𝑛 =
75

1 + 75(0,0025)
 

𝑛 =
75

1 + 0,1875
 

𝑛 =
75

1,1875
 

𝑛 = 63, 16 

𝑛 = 63 

Keterangan: 

n =  ukuran sampel (jumlah responden) 

N=  ukuran populasi 

e =  persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel 

Setelah menggunakan rumus perhitungan sampel diatas, maka dapat 

diketahui bahwa jumlah sampel pada penelitian ini sejumlah 63 responden 

atau 63 pemilik usaha mikro, kecil dan menengah.   
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D. Definisi Operasional 

1. Program Satrya Emas (Pusat Strategi Ekonomi Maslahat) 

Satrya Emas sebagai program bentukan pemerintah Kabupaten 

Pasuruan memiliki sasaran untuk menumbuh dan mengembangkan  

wirausaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Pasuruan agar mampu 

bersaing di pasar lokal, regional maupun pasar internasional. Pada 

penelitian ini program Satrya Emas dianalisis bagaimana dampaknya 

terhadap pemberdayaan UMKM yang ada di Kabupaten Pasuruan 

khususnya di Kecamatan Purwodadi. 

Terdapat beberapa kegiatan pendampingan yang diberikan program 

Satrya Emas yaitu perijinan, permodalan dan pelatihan. Kegiatan 

pendampingan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana 

program Satrya Emas membantu UMKM untuk berkembang melalui 

proses pemberdayaan. 

2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Usaha mikro, kecil dan menengah yang digunakan pada penelitian 

ini adalah seluruh usaha di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan 

yang terdata dalam rekap pendataan dan pendampingan program Satrya 

Emas di tahun 2018. 

3. Variabel Independen (Variabel Bebas) 

a. Perijinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (X1) 

Fasilitas perijinan diberikan agar UMKM yang ada di Kecamatan 

Purwodadi memiliki legalitas yang sesuai dengan peraturan yang ada. 
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Perijinan yang telah diberikan oleh program ini adalah SIUP (Surat Ijin 

Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan PIRT 

(Produk Pangan Industri Rumah Tangga) yang khusus untuk usaha 

makan minum. 

b. Permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (X2) 

Permodalan yang dimaksud bukanlah permodalan yang 

memberikan sejumlah modal melalui kerja sama dengan lembaga bank, 

melainkan melakukan pendampingan dalam menyusun pembukuan 

disetiap usaha yang mengikuti program Satrya Emas. Pendampingan 

dilakukan melalui pembenahan penyusunan pembukuan agar sesuai 

dengan ketentuan hingga pemberian informasi mengenai syarat untuk 

mendapat permodalan dari lembaga bank. Apabila pembukuan sudah 

benar dan persyaratan sudah terpenuhi, maka pelaku usaha didampingi 

untuk mendapatkan bantuan permodalan dari pihak terkait. 

c. Pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (X3) 

Pelatihan adalah salah satu kegiatan pendampingan yang 

diberikan oleh Satrya Emas guna meningkatkan keterampilan UMKM 

khususnya pemilik usaha. Pelatihan yang diberikan tergantung dari 

permintaan pemilik usaha secara individu maupun permintaan dari 

sentra usaha tertentu yang sebelumnya sudah mengajukan proposal 

pelatihan keterampilan yang diberikan ke Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Pasuruan. 
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4. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dapat diketahui 

atau diukur melalui kegiatan pendampingan yang diberikan oleh program 

Satrya Emas kepada pelaku usaha yang berupa pemberian fasilitas atau 

kegiatan pendampingan yang berupa pendampingan pelatihan, permodalan 

dan perijinan. 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Menurut 

Etta dan Sopiah yang dimaksud data primer adalah data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa adanya perantara. Data 

primer ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuisioner 

terhadap pendamping dan pemilik usaha mikro, kecil dan menengah di 

Kecamatan Purwodadi. 

Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data 

sekunder. Data sekunder menurut Kuncoro adalah data yang dikumpulkan 

oleh pihak pengumpul data yang kemudian dipublikasi kepada pengguna 

data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa jurnal ilmiah 

dan kajian literatur yang memiliki kaitan dengan program Satrya Emas dan 

UMKM di Kabupaten Pasuruan. (Setyanto, Samodra, & Pratama, 2015) 

Menurut Misbahuddin, data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung atau dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh peneliti atau 

orang yang memerlukan data tersebut. Sedangkan data sekunder adalah 
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perolehan data yang didapat dari sumber penelitian telah ada sebelumnya. 

Data sekunder biasanya diperoleh dari laporan penelitian sebelumnya atau 

dari perpustakan. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu 

wawancara dan kuesioner. Pengumpulan data diperoleh melalui pemberian 

kuisoner kepada pelaku usaha. Pengumpulan data primer dari penelitian ini 

diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan. Jenis wawancara yang 

digunakan adalah wawancara tidak terstruktur yang mana peneliti tidak 

berpedoman dengan sistematika dan berpedoman pada pertanyaan secara 

garis besar permasalahan.  

Perolehan data melalui wawancara juga dilakukan dengan tenaga 

pendamping wilayah pelayanan Kecamatan Purwosari yang termasuk juga 

mendampingi pelaku UMKM di Kecamatan Purwodadi. Wawancara 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran program Satrya Emas 

melalui program pendampingannya. Lalu dilakukan pemberian kuisioner 

kepada pengusaha UMKM di Kecamatan Purwodadi sebagai responden 

penelitian. 
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G. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana profil 

UMKM yang didampingi oleh Satrya Emas dan juga bagaimana peran 

program tersebut dalam memberdayakan UMKM di Kecamatan Purwodadi.  

1. Metode analisis deskriptif 

Untuk mengetahui bagaimana profil UMKM digunakan metode 

analisis deskriptif maka digunakan analisis deskriptif yaitu suatu analisa 

pengumpulan data yang kemudian ditafsirkan hingga data tersebut 

mampu menggambarkan kejadian yang sedang terjadi yang mana pada 

penelitian ini yaitu mendeskripsikan bagaimana gambaran, profil dari 

responden dan UMKM serta peranan program Satrya Emas terhadap 

pemberdayaan UMKM melalui kegiatan perijinan, permodalan dan 

pelatihan usaha. 

2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Guna mengetahui bagaimana program Satrya Emas mempengaruhi 

UMKM di Kecamatan Purwodadi maka digunakan uji validitas dan uji 

reliabilitas. Uji validitas adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana suatu alat ukur mampu melakukan fungsinya. Menurut Triton, 

uji ini menggunakan data dari kuisioner yang berupa hasil dari korelasi 

antara skor pernyataan dan skor total pernyataan responden terkait 

informasi di dalam kuisioner. Jika tingkat signifikansinya lebih kecil dari 

0,05 maka tidak valid. (Aji, 2010) 
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Selain uji validitas digunakan juga uji reliabilitas yaitu suatu indeks 

yang menunjukkan sampai mana alat ukur mampu dipercaya atau mampu 

diandalkan. Ketika alat ukur dua kali dipakai untuk mengukur gejala 

yang sama dan memperoleh hasil pengukuran yang relatif konsisten, 

maka alat ukur tersebut reliabel. Menurut Kuncoro (dalam Tami, 2012) 

suatu variabel bisa dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha lebih 

besar dari 0,60.  Uji validitas dan reliabilitas ini dilakukan pada usaha 

mikro, kecil dan menengah di Kecamatan Purwodadi dengan jumlah 

sampel sebanyak 63 responden. 

3. Uji regresi linear berganda 

Regresi linear berganda merupakan suatu alat yang digunakan 

untuk menguji setu atau lebih variabel independen (bebas) terhadap satu 

variabel dependen (terikat). Uji regresi berganda bertujuan untuk menguji 

terdapat signifikansi atau tidak antara dua variabel atau lebih. Regresi 

linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut (Hasan, 2004): 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3⋯+ 𝑏𝑛𝑋𝑛 

Dimana: 

Y  = variabel terikat 

X1  = variabel perijinan 

X2  = variabel permodalan 

X3  = variabel pelatihan 

Xn  = variabel bebas ke-n 
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4. Pengujian hipotesis 

a. Uji t (uji signifikan individual) 

Uji t juga bisa disebut dengan uji parsial yang mana dapat 

mengetahui seberapa besar variabel bebas (independen) secara 

individual mempengaruhi variabel terikat (dependen). Untuk 

mengambil keputusan pengujian dapat dituliskan sebagai berikut: 

Ho diterima jika t hitung < t tabel pada α = 5% atau sig > α 

H1 diterima jika t hitung > t tabel pada α = 5% atau sig < α 

Pada penelitian ini dirumuskan hipotesis uji t sebagai berikut: 

Ho = tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

perijinan, permodalan dan pelatihan terhadap variabel 

pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di Kecamatan 

Purwodadi. 

H1 = terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel perijinan, 

permodalan dan pelatihan terhadap pemberdayaan usaha mikro, 

kecil dan menengah di Kecamatan Purwodadi. 

b. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi atau yang dikenal juga koefisien 

Goodness of Fit bertujuan untuk mengukur sampai mana kemampuan 

variabel bebas(variabel independen) mampu menerangkan variasi 

variabel terikat (variabel dependen). Koefisien determinan memiliki 

nilai yang berkisar dari 0 hingga satu (0≤R2≤1). Semakin besar nilai 

determinan maka variabel bebas hampir mampu menjelaskan 
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informasi kebutuhan yang digunakan untuk memprediksi variabel 

terikat. Bila nilai R2 sama dengan 0 maka variabel bebas secara 

keseluruhan tidak mampu menjelaskan variabel terikat. 


