
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini diambil oleh peneliti berada pada UMKM di seluruh 

Kota Malang.
B. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian explanatory research. Tipe ini 

merupakan tipe penelitian penjelasan. Peneliti menjelaskan hubungan kausal tiap-

tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen yang 

digunakan yakni inklusi keuangan, kemampuan berwirausaha dan peran lembaga 

keuangan mikro, sedangkan variabel dependen yang digunakan oleh peneliti 

adalah kinerja UMKM di kota Malang. Singarimbun dan Effendi (2006) 

menjelaskan bahwa untuk menjelaskan hubungan-hubungan kausal ini perlu 

dilakukan dengan uji hipotesis. 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel
a. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan elemen yang akan ditarik 

kesimpulannya. Peneliti dapat melakukan sensus yang merupakan kegiatan 

pengambilan data dengan mengambil langsung dari totalitas elemen 

populasi (Indrawan, 2014:93). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh 

UMKM di kota Malang.

b. Sampel
Sampel merupakan upaya peneliti untuk menetapkan bagian dari 

populasi, dengan mempertimbangkan representasi dari elemen populasi, 

untuk memperoleh data dan informasi penelitian. Sampel dari penelitian ini 
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menggunakan teknik Non Probability Sampling, lebih tepatnya 

menggunakan Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang 

langsung menyasar pada anggota UMKM. Kriteria yang digunakan dalam 

pengambilan sampel yaitu UMKM yang terdaftar pada Kota Malang, 

UMKM yang memiliki umur usaha 1-8 tahun, dan UMKM yang memiliki 

karyawan atau pekerja minimal 2-6 karyawan. 
Menurut Sugiyono (2016:154) jumlah sampel yang bisa digunakan 

dalam penelitian analisis multivariate (korelasi regresi ganda) maka jumlah 

anggota anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti 

(variabel independen dan dependen). Untuk penelitian ini menggunakan 4 

variabel penelitian, maka jumlah anggota sampel yang digunakan adalah 4 x

20 = 80 sampel.
D. Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian Indikator Ukuran
Kinerja UMKM
(Sidharta et al., (2014)

1. Faktor Internal
a. Sumber daya manusia 

meliputi besaran gaji, 
jumlah insentif, pemberian 
jaminan ketenagakerjaan, 
pembagian ketentuan dan 
tugas kerja.

b. Finansial meliputi target 
keuangan yang didapatkan 
dari modal yang digunakan.

c. Pemasaran meliputi strategi
yang digunakan.

d. Operasional meliputi alat 
produksi yang digunakan, 
kualitas bahan yang 
digunakan, serta lokasi 
berdirinya UMKM.

2. Faktor Eksternal
a. Informasi terkait kondisi 

pasar, target pasar yang 

Skala 
likert
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dituju dan sesama pesaing.
b. Kebijakan ekonomi yang 

terjadi di negara tersebut.
c. Kondisi sosial, ekonomi 

dan budaya yang terjadi di 
lingkungan UMKM.

d. Ketersediaan bahan baku 
dari pemasok.

Inklusi keuangan
(SNLKI, 2017)

a. Akses
b. Ketersediaan produk dan 

layanan jasa keuangan
c. Penggunaan produk dan 

layanan jasa keuangan
d. Kualitas

Skala 
likert

Kemampuan 
Berwirausaha
(Sari, 2014)

a. Kemampuan perencanaan
b. Mengorganisir
c. Visualisasi usaha
d. Pengelolaan sumber daya 

manusia

Skala 
likert

Peran Lembaga 
Keuangan Mikro
(Rofiah, 2011)

a. Meningkatkan 
produktivitas usaha 
masyarakat kecil di desa

b. Meningkatkan pendapatan
masyarakat desa

c. Menstabilkan ekonomi 
negara dalam jangka 
panjang

d. Menunjang program 
pemerintah dalam 
mengupayakan 
pemerataan pendapatan di 
desa dan mengurangi 
angka kemiskinan

Skala 
likert

Dikutip dari berbagai sumber.
E. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data
Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data 

kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa 

skor atas jawaban kuesioner yang terkumpul, sedangkan data kualitatif 

berupa studi pustaka.
b. Sumber Data
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari jawaban 

responden yang di dapat melalui penyebaran kuesioner. Sedangkan data

sekunder diperoleh dari studi pustaka yang di dapatkan melalui 

pembukuan UMKM.
F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data 

yang berkaitan dengan cara dan sumber memperoleh data penelitian. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan kuisioner sebagai alat 

untuk mengumpulkan data primer. Kuisioner ini akan terdiri dari beberapa 

poin pertanyaan dan akan menggunakan skala likert sebagai bentuk penilaian. 

Dengan skala likert, maka variabel yang diukur akan dijabarkan menjadi 

indikator. Pemberian skor pada skala likert akan terbagi sebagai berikut : 

Sangat setuju dengan poin 5, setuju dengan poin 4, netral dengan poin 3, tidak 

setuju dengan poin 2 dan yang terakhir sangat tidak setuju dengan poin 1.  

Sedangkan untuk pengumpulan data kualitatif sebagai data sekunder 

menggunakan metode studi pustaka yang bersumber dari data di pembukuan 

pada UMKM.

G. Uji Instrumen
a. Uji Validitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan

memenuhi standar valid. Standar valid yang dimaksud adalah kuesioner 

yang digunakan apakah benar benar mengukur apa yang ingin diukur. 
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Instrumen penelitian dikatakan valid apabila koefisien validitas lebih dari

0,2 (Indrawan, 2014:123).

Sumber: Indrawan, 2014:123

Keterangan :

r xy    : Koefisien korelasi antara variabel X dan Y

∑xy  : Jumlah perkalian atara variabel X dan Y

∑ y2   : Jumlah kuadrat nilai X

∑ x2   : Jumlah kuadrat nilai Y

N     : Jumlah sampel

Ketentuan uji validitas :

a) Apabila r hitung > r tabel (pada taraf signifikan 5%) maka item 

dalam angket berkorelasi signifikan terhadap skor total artinya 

item angket dinyatakan valid.

b) Apabila r hitung < r tabel (pada taraf signifikan 5%) maka item 

dalam angket berkorelasi signifikan terhadap skor total artinya 

item angket dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji ini dilakukan untuk mengukur apakah suatu instrument 

memunculkan hasil yang sama untuk orang yang sama di waktu yang 

berbeda. Dengan kata lain, derajat keterandalan suatu kuesioner. Suatu 

instrument dapat dikatakan reliabel jika koefisien lebih dari 0,6 

(Indrawan, 2014:123).
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Sumber: Indrawan, 2014:123

Keterangan :

a : Reliabilitas (koefisien alfa)

k : Banyaknya butir item/soal

∑ si2 : Jumlah varians butir soal

s t2         : Varian total

n                 : Jumlah responden

Ketentuan koefisien alfa :

a) Jika nilai Cronbach Alpha ≥ 0,60 maka instrumen dikatakan 

handal atau homogenitas atau reliabel.

b) Jika nilai Cronbach Alpha ≤ 0,60 maka instrumen dikatakan 

tidak handal atau tidak reliabel.

H. Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda memiliki tujuan 

untuk mencari atau menganalisis hubungan linear antara dua variabel 

independen atau lebih dengan satu variabel dependen. Penggunaan metode 

analisis linear berganda dalam penelitian ini dikarenakan mempunyai lebih 

dari satu variabel bebas yaitu berupa variabel inklusi keuangan, kemampuan

berwirausaha dan peran lembaga keuangan mikro terhadap variabel terikat 

yakni kinerja UMKM. Berikut perumusan regresi linear berganda: 
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Keterangan :
Y’ : Variabel dependen (Kinerja UMKM Kota Malang)
a : Konstanta
b1, b2, b3 : Koefisien Regresi 
X1 : Inklusi Keuangan 
X2 : Kemampuan Berwirausaha
X3 : Peran Lembaga Keuangan
e : Error Term

I. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Seperti diketahui bahwa uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar 

maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. 
Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu analisis grafik dan uji statistik. Cara untuk 

mendeteksi residual dalam penelitian ini menggunakan uji statistik. 

Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis 

dan skewness dari residual. Nilai Z statistik untuk skewness dapat 

dihitung dengan rumus: 

Zskewness=
Skewness

√6 /N
Sedangkan nilai Z kurtosis dapat dihitung dengan rumus: 

Zkurtosis=
Kurtosis

√24 /N
Dimana N adalah jumlah sampel, jika nilai Z hitung > Z tabel, 

maka distribusi tidak normal (Ghozali, 2016:154). 

b. Uji Multikolinearitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi 

Y’ = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
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yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka 

variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah 

variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan nol. (Ghozali, 2016:103). 
c. Uji Heteroskedastisitas

Uji bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas 

atau tidak tidak terjadi heterokedastisitas. Kebanyakan data crossection

mengandung situasi heterokedastisitas karena data ini menghimpun 

data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang atau besar) 

(Ghozali 2016:134). 

J. Uji Hipotetsis
a. Uji t Parsial

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu 

variabel terhadap variabel yang lain. Hasil dari uji t bisa diketahui 

dengan melihat tingkat signifikansi. Nilai signifikasi lebih dari 5% 

menandakan hipotesis ditolak sedangkan jika nilai signifikasi lebih 

kecil dari 5% maka hipotesis tersebut diterima.  
t=βn/Sβn

T : fungsi t dengan derajat kebebasan (df)
β : koefisien regresi masing-masing variabel
Sβn : Standar error masing masing variabel

Dasar pengambilan keputusan hipotesis adalah:
a) Jika t hitung > t tabel maka H o  ditolak dan H 1  diterima 
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b) Jika t hitung < t tabel maka H o  diterima dan H 1  ditolak 


