
 

 

 

 
 

III. METODE PENELITIAN 

 

A.Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

 

 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007). 

Dalam penelitian ini Penelitian ini variabel yang digunakan yaitu modal usaha, 

harga produk, volume penjualan, keterampilan, pengalaman kerja, bertambahnya 

bahan baku, bertambahnya varian usaha, penambahan pegawai, tempat yang 

strategis, kerjasama dengan pihak lain, dan penambahan jam kerja setelah 

memperoleh keuntungan dari kredit yang diberikan oleh PD. Lampura Niaga. 

Variabel penelitian Selanjutnya adalah para pengusaha mikro yang memiliki laba 

minim sehingga para pengusaha mikro memilih untuk menambahkan modal 

dengan meminjam dana PD. Lampura Niaga dengan tujuan memaksimalkan laba. 

Sektor perdagangan memperoleh pembiayaan rata-rata lebih besar dibandingkan 

sektor jasa karena pada sektor perdagangan dana yang diperoleh UMK lebih dapat 

dipastikan dibandingkan di sektor jasa karna perputaran uang yang lebih cepat 

dibandingkan di sektor jasa.  
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2. Definisi Operasional Variabel 

Untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti, maka akan diterangakan definisi 

operasinal dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitin ini : 

a. Modal usaha, sebagai variabel independen 1 (X1). 

Modal usaha merupakan bantuan dalam bentuk pinjaman tunai dari PD. 

Lampura Niaga. Satuan ukur yang digunakan adalah nominal rupiah. 

b. Harga produk, sebagai variabel independen 2 (X2). 

Harga produk merupakan penetapan harga yang ditentukan oleh usaha 

mikro dalam menjual produk, dihitung dengan jumlah harga tiap satuan 

produk. 

c. Volume penjualan, sebagai variabel independen 3 (X3). 

Volume penjualan merupakan untuk penambahan kapasitas penjualan 

produk, dihitung dengan jumlah penambahan volume tiap satuan produk. 

d. Bertambah bahan baku, sebagai variabel independen 4 (X4). 

merupakan penambahan bahan baku pada produk, dihitung dengan jumlah 

penambahan tiap satuan produk. 

e. Bertambah varian usaha, sebagai variabel independen 5 (X5). 

bertambahnya varian usaha merupakan penambahan aneka macam produk 

yang ditawarkan, dihitung dengan jumlah penambahan aneka macam tiap 

satuan produk. 

f. Penambahan pegawai, sebagai variabel independen 6 (X6). 

penambahan pegawai dalam penelitian ini adalah penambahan karyawan, 

dihitung dengan jumlah penambahan pegawai per tahun 

g. Kerjasama dengan pihak lain, sebagai variabel independen 7 (X7). 
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bekerja sama dengan pihak lain merupakan relasi dengan pihak yang 

berkaitan, dihitung dengan jumlah per satuan produk yang dijual. 

h. Penambahan jam kerja, sebagai variabel independen 8 (X8). 

Penambahan jam kerja merupakan penambahan waktu usaha per hari,  

Dihitung dengan jumlah waktu bekerja tiap harinya. 

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh variabel di atas terhadap keuntungan 

setelah memperoleh kredit dari PD Lampura Niaga di Kabupaten Lampung Utara. 

 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah Populasi terbatas yaitu mempunyai sunber 

data yang jelas batasnya secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya,  

Yaitu seluruh kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang memperoleh 

kredit mikro dari PD. Lampura Niaga di Lampung Utara. Dipilihnya perusahaan 

ini karena banyak terdapat usaha mikro yang telah berhasil menjadi sumber 

pendapatan bagi masyarakat banyak. Penentuan sampel dilakukan secara 

purposive sampling dengan menetapkan secara sengaja lokasi penelitian dan 

responden yang diteliti yaitu sektor perdagangn dan jasa. Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Menurut Umar (2005 : 146) mengatakan bahwa dalam menentukan 

besaran ukuran sampel dalam penelitian dapat menggunakan metode Solvin, 

dengan rumus sebagai berikut : 
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n  = ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

e  = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang masih dapat ditolerir, dalam hal ini ukuran sampel menggunakan batas 

kesalahan 8 %. 

Dalam penelitian ini diketahui N sebesar 87 usaha mikro, e ditetapkan sebesar 8% 

jadi jumlah minimal sampel yang diambil oleh peneliti adalah sebesar. 

  
  

           
 

 = 55,88 

 =56 Responden 

 

B. Jenis Sumber data 

Penelitian ini merupakan studi kasus di PD. Lampura Niaga dikabupaten 

Lampung Utara. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh bahan- bahan yang relevan dan akurat. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk mendukung penelitian 

diperlukan data yang aktual. Berdasarkan sumbernya, data-data yang diperoleh 

dibedakan menjadi : 

1. Data Primer 

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 

secara langsung dengan memberikan kuesioner atau daftar pertanyaan kepada 

pelaku usaha mikro yang memperoleh kredit mikro dari PD. Lampura Niaga. 
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Kuesioner atau daftar pertanyaan yang diajukan disusun berdasarkan variabel 

yang diteliti dengan menyediakan jawaban alternatif yang dipilih oleh responden 

sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

2. Data Sekunder 

Data ini dapat diperoleh dari dokumen seperti PDRB dan data dari dinas atau 

instansi terkait penelitian dan laporan tahunan (RAT) yang diperlukan dalam 

penelitian ini di PD. Lampura Niaga Kabupaten Lampung Utara, sumber literatur, 

internet, dokumentasi dan data pendukung lainnya. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah 

penelitian. Metode pengumpulan data pada prinsipnya berfungsi untuk 

mengungkapkan variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Kuesioner 

Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau 

mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden (Hasan Iqbal, 2002: 

83). Daftar pertanyaan tersebut disusun berdasarkan acuan indikator-indikator 

yang telah ditetapkan. 

2. Metode dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya (Arikunto, 
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2002). Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data terkait dengan variabel 

penelitian yaitu keuntungan yang diperoleh langsung dari Usaha Mikro di 

Kabupaten Lampung Utara. 

D. Metode Analisis 

Metode analisis dalam penelitian ini Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Penelitian dan metode analisis sesuai dengan hipotesis yang akan digunakan yaitu 

: (1) uji analisis varians menguji hipotesis pertama; (2) uji beda perbandingan 

rata-rata untuk menguji hipotesis kedua; (3) analisis regresi untuk menguji 

hipotesis ketiga. 

 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Validitas didefinisikan sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat 

ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Pengertian valid tidaknya suatu alat ukur 

tergantung kemampuan alat tersebut untuk mengukur objek yang diukur dengan 

cermat dan tepat ( Suliyanto, 2005 ) 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika memiliki muatan faktor lebih besar dari 0,32 

(muatan faktor > 0,32) dan memiliki pearson correlation kurang dari 0,05 

(pearson correlation < 0,05). 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Jika hasil pengukuran yang dilakukan berulang menghasilkan hasil 
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yang relatif sama, pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang 

tinggi ( Suliyanto, 2005 ). 

Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 

i. Repeated measure/ pengukuran berulang Disini pengukuran dilakukan berulang-

ulang pada waktu berbeda, dengan kuesioner yang sama atau pertanyaan yang 

sama. 

ii. One Shot. Pada teknik ini pengukuran dilakukan pada satu waktu, kemudian 

dilakukan perbandingan dengan pertanyaan yang lain/ dengan pengukuran 

korelasi antar jawaban. Pada program spss, metode ini dilakukan dengan metode 

cronbach alpha, dimana suatu kuesioner dikatakan reliabel jika cronbach alpha 

≥0,60. 

2. Uji analisis varians  

Pada hipotesis 1 menggunakan uji analisis varians untuk menghitung 

perbandingan pada sektor perdagangan dan jasa sebelum dan setelah mendapatkan  

kredit dari PD. Lampura Niaga. Analisis varians adalah sautu uji perhitungan 

yang deterapkan untuk data yang dihasilkan oleh eksperimen yang dirancang atau 

pada kasus dimana data dikumpul pada variabel yang terkontrol, Tujuan analisis 

varians adalah untuk melokalisasi variabel-variabel bebas yang penting dalam 

suatu penelitian dan menentukan bagaimana mereka berinteraksi dan 

mempengaruhi respons. Uji analisis varians  merupakan metode statistik untuk 

(secara simultan) membandingkan mean dari 3 (tiga) kelompok atau lebih. 

Analysis of Variance (ANOVA)  digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan 

antar kelompok pada beberapa variable. (Ghozali, 2001) 
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Prosedur uji analisis varians mengikuti prosedur uji hipotesis yang terdiri 

dari 6 (enam) langkah:  

a. Pernyataan Hipotesis Nol dan Hipotesis Alternatif 

 Hipotesis nol-nya adalah sampel-sampel yang diambil dari populasi-populasi 

saling independen yang memiliki mean yang sama. Dan Hipotesis 

alternatifnya tidak seluruh mean populasi-nya sama. Jika hipotesis alternatif 

diterima maka dapat disimpulkan bahwa sekurangnya terdapat satu mean 

populasi yang berbeda dari populasi yang lainnya. Namun analisis varians 

tidak dapat mengungkapkan dengan pasti berapa banyak populasi yang mean-

nya berbeda, dan juga tidak bisa menjelaskan mean dari populasi mana yang 

berbeda. 

b.   Pemilihan Tingkat Kepercayaan (Level of Significance), α = 0,05. 

c.   Penentuan Distribusi Pengujian yang Digunakan 

 Dalam uji analisis varians yang digunakan adalah distribusi F. Nilai-nilai dari 

distribusi F telah disajikan dalam bentuk tabel yang dapat ditentukan dengan 

mengetahui tiga hal sebagai berikut: 

i. Tingkat kepentingan 

ii. Derajat kebebasan/degree of freedom (dfnum) yang digunakan sebagai 

pembilang dalam rasio uji adalah dfnum =  k-1, dengan k = jumlah populasi 

/sampel. 

iii. Derajat kebebasan/degree of freedom (dfden) yang digunakan sebagai 

penyebut dalam rasio uji adalah dfden =  T - k, dengan T = jumlah total 

anggota sampel di seluruh populasi yang diuji dan k = jumlah populasi 

/sampel. 
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d.  Pendefinisian Daerah-daerah Penolakan atau Kritis 

 Daerah penerimaan dan penolakan dibatasi oleh nilai kritis Fct 

e. Pernyataan Aturan Keputusan (Decisin Rule) 

 Tolak H0 dan terima Ha jika RUF > Fct  Jika tidak demikian, terima H0.  

         (Ghozali, 2001) 

3. Uji beda Perbandingan Rata-rata (Independent Sample t-test) 

Uji beda digunakan untuk menghitung perbandingan keuntungan pada sektor 

perdagangan dan jasa setelah mendapatkan  kredit dari PD. Lampura Niaga. Uji 

beda rata-rata dikenal juga dengan nama uji-t (t-test ).  Konsep dari uji beda rata-

rata adalah membandingkan nilai rata-rata beserta selang kepercayaan tertentu 

(confidenceinterval) dari dua populasi. Prinsip pengujian dua rata-rata adalah 

melihat perbedaan variasikedua kelompok data. Oleh karena itu dalam pengujian 

ini diperlukan informasi apakah varian kedua kelompok yang diuji sama atau 

tidak. Varian kedua kelompok data akan berpengaruh pada nilai standar error 

yang akhirnya akan membedakan rumus pengujiannya.Dalam menggunakan uji-t 

ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat/asumsi utama yang harus 

dipenuhi dalam menggunakan uji-t adalah data harus berdistribusi normal.Jika 

data tidak berdistribusi normal, maka harus dilakukan transformasi data terlebih 

dahulu untuk menormalkan distribusinya. (Ghozali, 2001). Uji hipotesis yang 

berupa uji beda dua rata-rata dengan ketentuan sebagai berikut: 

2.1 Jika F hitung dengan Equal Variance Assumed (diasumsi kedua varians sama) 

memiliki nilai signifikansi > 0,05 maka dinyatakan bahwa kedua varians 
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sama. Bila kedua varians sama, maka sebaiknya menggunakan dasar Equal 

Variance Assumed (diasumsi kedua varians sama) untuk t hitung.  

a. Jika t hitung signifikansi < 0,05, dikatakan keuntungan setelah 

mendapatkan kredit berbeda dibandingkan sebelum mendapatkan kredit 

b. jika t hitung > 0,05 dinyatakan keuntungan sebelum mendapatkan kredit 

tidak terdapat perbedaan dibandingkan setelah mendapatkan kredit 

2.2 Jika F hitung dengan Equal Variance Assumed (diasumsi kedua varians sama) 

memiliki nilai signifikansi < 0,05 maka dinyatakan bahwa kedua varians 

berbeda. Bila kedua varians berbeda, maka untuk membandingkan kedua bank 

menggunakan dasar Equal Variance not  Assumed (diasumsi kedua varians 

tidak sama) untuk t hitung.  

      a. Jika t hitung Equal Variance not  Assumed  < 0,05 keuntungan setelah  

          mendapatkan kredit berbeda dibandingkan sebelum mendapatkan kredit.  

      b. jika t hitung > 0,05 dinyatakan keuntungan sebelum mendapatkan kredit  

         tidak terdapat perbedaan dibandingkan setelah mendapatkan kredit 

 

4. Model Analisis Regresi  

Analisis regresi digunakan dengan uji asumsi klasik yaitu untuk menghitung 

beberapa faktor penduga keuntungan setelah mendapatkan kredit dari PD. 

Lampura Niaga. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data, untuk memperkirakan secara kuantitatif pengaruh dari beberapa variabel 

Independen secara bersama-sama maupun secara sendiri sendiri terhadap variabel 

dependen. Hubungan fungsional antara satu variabel dependen dengan variabel 
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independen dapat dilakukan dengan regresi berganda dan menggunakan data time 

series. (Ghozali, 2001) 

Perhitungan analisis dilakukan dengan menggunakan alat hitung Minitab16 yang 

dapat digunakan sebagai alat menganalisa guna membuktikan hipotesis. 

a. Uji Multikolinearitas 

 

Gejala multikolinieritas adalah gejala korelasi antar variabel independen yang 

ditandai dengan adanya korelasi yang signifikan antar variabel. Padahal 

interpretasi dan persamaan regresi ganda secara implisit bergantung pada asumsi 

bahwa variabel-variabel bebas dalaam persamaan tersebut tidak saling berkorelasi. 

Koefisien-koefisien regresi biasanya diinterpretasikan sebagai ukuran perubahan 

variabel terikat jika salah satu variabel bebasnya naik sebesar satu unit dan 

seluruh variabel bebas lainnya deanggap tetap. Namun, interpretasi ini menjadi 

tidak benar apabila terdapat hubungan linier antar variabel bebas. (Nahrowi dan 

Hardius Utsman,2002, Chatterjee and Price, 1997). 

Uji multikolinieritas yang akan digunakan adalah uji formal, dengan melihat hasil 

output Minitab, Dalam tabel jika VIF mendekati 1 maka bisa disimpulkan bahwa 

kolinieritas tidak ada. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan 

memperhatikan besarnya variance inflation factor (VIF). Jika nilai VIF > 10 maka 

persamaan regresi terjadi multikolinieritas, sebaliknya jika nilai VIF < 10 maka 

persamaan regresi terbebas dari multikolinieritas. 

b. Uji Heteroskedastisitas 
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Salah satu asumsi dalam regresi berganda adalah uji heteroskedastisitas. Asumsi 

heteroskedastisitas ialah asumsi dalam regresi dimana varian dari residual tidak 

sama untuk satu pengamatan ke pengamatan lain.  Dalam regresi, salah satu 

aslumsi yang harus dipenuhi adalah bahwa varian dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tidak memiliki pola tertentu. Pola yang 

tidak sama ini ditunjukan dengan nilai yang tidak sama antar satu varian dari 

residual. Gejala varian yang tidak sama ini desebut dengan gejala 

heteroskedastisitas, sedangkan adanya gejala vairian residual yang sama dari satu 

pengamatan ke pengamatan lain disebut homoskedastisitas. Salah  satu uji untuk 

menguji heteroskedastisitas ini adalah dengan melihat penyebaran dari varian 

residual. (Purbayu dan Ashari, 2005) Bisa juga hal ini diketahui dengan uji Park 

maupun uji Goldfeld-Quandt (Nachrowi dan Hardius, 2002). 

c. Uji Autokorelasi 

 

Secara harfiah autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota observasi satu 

dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi 

OLS autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan 

variabel gangguan yang lain. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode Lagrange Multiplier (LM). Uji Autokorelasi menggunakan 

metode LM dengan memperhatikan nilai chi-square hitung dan chi square tabel. 

Jika chi square hitung lebih besar dari chi square tabel dengan tingkat 

kepercayaan tertentu dan df adalah panjang variabel kelembagaan residual maka 

terjadi autokorelasi. Dan jika chi square hitung lebih besar dari chi square tabel 

maka tidak terjadi autokorelasi. (Ghozali, 2001) 
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Dengan demikian kita dapat membuat Ho dan Ha sebagai berikut : 

Ho : ρ1 = ρ2 = …. = ρp = 0 Artinya tidak terjadi autokorelasi 

Ha : ρ1 ≠ ρ2 ≠  …. ≠ ρp ≠ 0   Artinya terjadi autokorelasi 

d. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya apakah mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik harus mempunyai distribusi normal atau mendekati 

normal (Ghozali 2001). Pengujian dilakukan dengan analisis grafik (scatterplot) 

yakni dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi 

kumulatif dengan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis 

lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. 

Jika distribusi data residual normal maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

 

e. R-Square (R
2
) 

Nilai R
2
 menunjukan besarnya variabel-variabel independent dalam 

mempengaruhi variabel dependent. Nilai R2 berkisar antara 0 dan 1 ( 0 ≤ R
2
 ≤ 1 ). 

Semakin besar nila R
2
, maka semakin besar variasi variabel dependent yang dapat 

dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independent. Sebaliknya, makin kecil 

nilai R
2
, maka semakin kecil variasi variabel dependent yang dapat di jelaskan 

oleh variasi variabel independent. 

Sifat dari koefisien determinasi adalah : 

- R2 merupakan besaran yang non negatif. 
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- Batasnya adalah ( 0 ≤ R
2
 ≤ 1 ). 

Apabila R2 bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel-variabel 

independent dengan variabel dependent. Semakin besar nilai R2 maka semakin 

tepat garis regresi dalam menggambarkan nilai-nilai observasi. 

f. Analisis Deskripsi  

Untuk menggambarkan kondisi UKM berdasarkan pertanyaan kuisiner romawi II 

dan III . yaitu aspek bantuan modal dan aspek keuntungan. Dengan pertanyaan 

Berapa bantuan modal yang diberikan PD. Lampura Niaga kepada jenis usaha, 

Berapa pendapatan usaha anda sebelum menjadi mitra PD. Lampura Niaga, 

Berapa pendapatan usaha anda setelah menjadi mitra PD. Lampura Niaga, Apakah 

pemberian modal yang diberikan sesuai dengan kebutuhan modal usaha, Apakah 

waktu pemberian modal oleh PD. Lampura Niaga sudah tepat dengan kebutuhan, 

Apakah jangka waktu pengembalian dana sesuai dengan kemampuan usaha, 

Apakah bantuan modal yang diberikan bermanfaat bagi usaha, Apakah usaha anda 

berkembang setelah menerima bantuan modal oleh PD. Lampura Niaga, Apakah 

faktor perubahan modal usaha berpengaruh terhadap keuntungan usaha, Apakah 

faktor penentuan harga produk berpengaruh terhadap keuntungan usaha, Apakah 

faktor penambahan volume penjualan berpengaruh terhadap keuntungan usaha, 

Apakah faktor penambahan bahan baku berpengaruh terhadap keuntungan usaha, 

Apakah faktor penambahan varian usaha berpengaruh terhadap keuntungan usaha, 

Apakah faktor Penambahan pegawai berpengaruh terhadap keuntungan usaha, 

Apakah faktor Kerjasama dengan pihak lain berpengaruh terhadap keuntungan 

usaha, Apakah faktor Penambahan jam kerja berpengaruh terhadap keuntungan 

usaha. 



46 
 

E. Tahap penyelesaian masalah  

 

Untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti maka akan dilakukan langkah-

langkah berikut ini : 

1. Penyusunan alat ukur berupa kuisioner   

2. Pre-test kuisioner 

3. Uji validitas dan reabilitas 

4. Survey 

5. Input data ke dalam komputer 

6. Analisis uji varians alat bantu program Minitab 16 

7. Analisis uji beda perbandingan rata-rata alat bantu program Minitab 16 

8. Uji multikolinieritas, Uji heteroskedastisitas, Uji autokorelassi, Uji 

normalitas 

9. Analisis regresi alat bantu program Minitab 16 

10. Pemilihan model 

11. Pengujian Hipotesis 

12. Interpretasi terhadap model 

13. Kesimpulan 
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Gambar 3. Flow Chart Tahap Penyelesaian Masalah 
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