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BAB III 

METODE PENELITIAN 

2. METODE PENELITIAN 

2.1.Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

2.1.1. Variabel Penelitian 

Menurut (Indriantoro, 2002) variabel independen (variabel bebas) 

merupakan variabel yang membantu menjelaskan varian dalam variabel 

dependen atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah modal sendiri dan 

modal pinjaman dari Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Menurut (Indriantoro, 2002) variabel dependen (variabel terikat) 

adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel 

bebas. Variabel dependen atau variabel terikat yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pendapatan usaha. 

 

2.1.2. Definisi Operasional Variabel 

Menurut Parera (2017) di dalam penelitian (Erlinda, 2014) Definisi 

operasional harus dinyatakan dalam ukuran yang mendekati ketepatan dan 

obyektivitas. Oleh karena itu, definisi operasional pada umumnya 

memberikan ukuran tertentu. Ukuran tertentu itu harus disepakati bersama 

di antara para ilmuwan menurut bidang ilmu. Salah satu sarana untuk 

membentuk definisi operasional ialah kuantifikasi sarana utamanya adalah 
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matematika dan statistika. Berikut definisi operasional variabel di dalam 

penelitian ini : 

1. Modal sendiri (X1) 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam bukunya 

(Suwardjono, 2005) modal merupakan hak residual atas aktiva 

perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Atau bisa diartikan 

modal sendiri adalah jumlah uang yang diterima pelaku Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM) dalam satu bulan dari usahanya. 

Modal kerja sangat penting dalam operasi perusahaan dari hari ke 

hari seperti misalnya untuk memberi uang muka pada pembelian bahan 

baku atau barang dagangan, membayar upah buruh dan gaji pegawai, 

dan biaya – biaya lainnya, setiap perusahaan perlu menyediakan modal 

kerja untuk membelanjai operasi perusahaan tersebut, dan diharapkan 

akan dapat kembali lagi masuk dalam perusahaan dalam jangka waktu 

pendek melalui hasil penjualan barang dagangan atau hasil 

produksinya. Uang yang masuk yang bersumber dari hasil penjualan 

barang, yang kemudian akan dikeluarkan kembali guna membiayai 

operasi perusahaan selanjutnya, dengan kata lain uang atau dana 

tersebut akan berputar secara terus menerus setiap periode sepanjang 

hidupnya perusahaan. Pengukuran modal sendiri berdasarkan hasil 

kuesioner dengan ketentuan sebagai berikut: 
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Tabel 3.1. 

Pengukuran Modal Sendiri 
No Jawaban Kriteria Modal Sendiri Nilai/ Skor 

1 A < Rp. 5,000,000 5 

2 B Rp 5,000,001-Rp,10,000,000 4 

3 C Rp 10,000,001-Rp,15,000,000 3 

4 D Rp 15,000,001-Rp,20,000,000 2 

5 E > Rp. 20,000,001 1 

Bank Indonesia (2016). 

 

2. Modal Pinjaman dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) (X2) 

Merupakan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang di 

tujukan untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di 

Kabupaten Jepara dalam bentuk rupiah, yang angsuran dan jumlah 

kreditnya telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu BRI Unit Bulu 

dengan nasabah.Pengukuran modal pinjaman Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) berdasarkan hasil kuesioner dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 3.2. 

Pengukuran Modal pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
No Jawaban Kriteria Modal KUR Nilai/ Skor 

1 A < Rp. 5,000,000 5 

2 B Rp 5,000,001-Rp,10,000,000 4 

3 C Rp 10,000,001-Rp,15,000,000 3 

4 D Rp 15,000,001-Rp,20,000,000 2 

5 E > Rp. 20,000,001 1 

Bank Indonesia (2016). 

 

 

 

3. Pendapatan (Y1) 

Pendapatan merupakan uang yang dihasilkan dari suatu pekerjaan 

atau usaha setelah dikurangi dengan biaya-biaya.Pendapatan merupakan 

salah satu faktor penentu dimana suatu usaha masih layak dijalankan 

atau tidak, walaupun bukan hanya pendapatan yang dijadikan faktor 
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penilai keberhasilan suatu usaha. Pendapatan pribadi merupakan semua 

jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan 

kegiatan apapun, yang diterima oleh penduduk di suatu negara. 

(Sukirno, 2013) 

Pengukuran pendapatan berdasarkan hasil kuesioner dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 3.3. 

Pengukuran Pendapatan per Bulan 
No Jawaban Kriteria Pendapatan Nilai/ Skor 

1 A < Rp. 5,000,000 5 

2 B Rp 5,000,001-Rp,10,000,000 4 

3 C Rp 10,000,001-Rp,15,000,000 3 

4 D Rp 15,000,001-Rp,20,000,000 2 

5 E > Rp. 20,000,001 1 

Bank Indonesia (2016). 

 

2.2. Jenis dan Sumber Data 

2.2.1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 

yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa uraian-uraian dan 

penjelasan yang didapat dalam pengisian kuesioner oleh responden. 

Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang berwujud angka-angka yang 

kemudian diolah dan diintepretasikan untuk memperoleh makna dari data 

tersebut. (Sugiyono, 2009) 

 

2.2.2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer, dan data sekunder. Menurut (Nur Indriantoro, 2002) data primer 
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merupakan data yang didapat langsung dari sumber asli, dalam penelitian 

ini data primer didapat dari pengisian kuesioner oleh responden. 

Sedangkan untuk data sekunder diperoleh secara tidak langsung, yaitu 

melalui media perantara. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari 

dari Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jepara, serta dari 

Bank Rakyat Indonesia Unit Bulu. 

 

2.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

2.3.1. Populasi 

Populasi menurut Sugiyono (2009), yaitu wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Serta menurut (Indriantoro, 2002) populasi adalah 

sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang memiliki 

karakteristik tertentu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

seluruh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Jepara 

yang menerima pinjaman Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI Unit Bulu 

pada bulan Januari 2016 sampai bulan Juli 2016. Dipilihnya bulan tersebut 

karena merupakan periode terbaru sehingga hasilnya akan menjadi lebih 

baik. Dan dipilihnya BRI Unit Bulu karena BRI UnitBulu terletak di 

rumah padat penduduk, dekat dengan letak Pasar Apung Jepara, dan 

potensi untuk mendirikan usaha masih besar, serta BRI Unit Bulu telah 

melaksanakan program penyaluran KUR. 
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Berdasarkan data dari BRI Unit Bulu di Tahun 2016 dari bulan 

Januari-Juli tercatat sebanyak 812 debitur yang memperoleh Kredit Usaha 

Rakyat (KUR), jadi populasi penelitian ini adalah 812 orang. 

 

2.3.2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari elemen populasi yang memiliki 

karakteristik yang relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi 

(Indriantoro, 2002). Untuk mendapatkan sampel yang representatif secara 

ideal, sampel itu harus mampu menginterpretasikan keadaan populasi. 

Oleh karena itu, perlu digunakan teknik sampling yang tepat. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik insidental sampling yaitu 

pengambilan sampel kepada semua populasi yang di temui secara 

kebetulan tanpa memperhatikan strata, serta memberikan kesempatan yang 

bersiifat tak terbatas kepada setiap elemen populasi untuk dipilih menjadi 

sampel (Indriantoro, 2002) dengan metode (Slovin, 2017) dalam (Nisak, 

2013) untuk menentukan sampel digunakan rumus sebagai berikut :  

n =       N    

1 + N (e)² 

Keterangan: 

N = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 

pengambilan sampel yang ditoleransi, pada penelitian ini adalah 10%. 
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Dimana teknik pengambilan data dilakukan secara acak sehingga 

setiap kasus atau elemen dari populasi memiliki kesempatan yang sama 

besar untuk dipilih sebagai sampel penelitian, dan tentu saja dengan 

kriteria pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di 

Kabupaten Jepara yang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI 

Unit Bulu. 

Berdasarkan data dari BRI Unit Bulu di Tahun 2016 populasi 

penelitian sebanyak 812 orang.Oleh karena itu, jumlah sampel yang 

digunakan adalah : 

n =
812

1 + 812 (10%)2
 

n =
812

1 + 812 (0,1)2
 

n =
812

9,12
 

n = 89,03 = dibulatkan menjadi 89  

Jadi sampel yang digunakan adalah 89 orang. 

2.4. Metode Pengumpulan Data 

2.4.1. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat 

dari dekat kegiatan yang dilakukan. (Arikunto, 2013) 

 

2.4.2. Angket atau Kuesioner 

Kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan caramemberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 
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kepada responden untuk dijawab guna memperoleh informasi pribadi atau 

tentang hal-hal yang ia ketahui. (Arikunto, 2013) 

 

2.4.3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah kegiatan khusus berupa pengumpulan, 

pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali dan penyebaran dokumen. 

Dalam penelitian ini peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti 

buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebaginya. (Arikunto, 

2013) 

 

2.5. Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data merupakan proses pengolahan data yang 

diperoleh dari data mentah penelitian. Data mentah tersebut diperoleh dari 

data statistik dan proses pengolahannya menggunakan program SPSS 18 

(Statistical Product and Services Solutions18). 

Ada beberapa tahap yang akan dilaksanakan dalam pengolahan data 

yaitu: 

1. Editing, proses yang dilakukan setelah data terkumpul untuk melihat 

apakah jawaban pada kuesioner telah berisi lengkap atau belum. 

2. Coding, proses pemberian kode tertentu terhadap aneka ragam jawaban 

kuesioner untuk di kelompokkan dalam kategori yang sama. 
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3. Scoring, kegiatan pemberian nilai yang berupa angka pada jawaban 

responden untuk memperoleh data kualitatif yang diperlukan dalam 

pengujian hipotesa.  

4. Tabulasi, pengelompokan data diatas jawaban responden dengan teliti 

dan teratur, kemudian dihitung dan di jumlahkan sampai terwujud 

dalam bentuk tabel. Sehingga didapatkan hubungan antara variabel-

variabel yang ada. 

 

2.6. Metode Analisis Data 

2.6.1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan memenuhi asumsi-asumsi dasar. Pengujian yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolineraritas, uji 

autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. 

 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk peneliti mengetahui distribusi 

data dalam variable yang digunakan dalam penelitian tersebut. Data 

yang baik dan layak digunakan dalam penelitian kali ini adalah data 

yang memiliki distribusi normal atau sangat mendekati normal. Uji 

normalitas dilakukan peneliti dengan melihat nilai Kolmogorov-

Smirnov. Suatu data dikatakan normal apabila nilai signifikansinya dari 

kolmogorov-smirnov>α = 0,05. Selain melihat nilai kolmogorov-
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smirnov untuk mendeteksi normalitas data juga dapat dilihat dengan 

menggunakan kurva normal P-Plot. Data pada variabel yang digunakan 

akan dinyatakan terdistribusi normal jika gambar distribusi dengan titik-

titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-

titik data searah mengikuti garis diagonal. (Nugroho, 2005) 

 

2. Uji Multikolinearitas 

Pada analisis regresi linier berganda dilakukan uji 

multikolinieritas karena variabel independennya lebih dari satu dalam 

model regresi. Multikolinieritas artinya antar variabel independen yang 

terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linier sempurna atau 

mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1).  

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebasnya. 

Berikut dilakukan uji multikolinieritas dengan melihat nilai VIF dan 

Tolerance pada hasil regresi. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya 

gejala multikolinieritas antara lain dengan melihat nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) dan Tolerance, apabila nilai VIF kurang dari 10 

dan Tolerance lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi 

multikolinieritas. (Priyatno, 2014) 
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut (Priyatno, 2014) Heteroskedastisitas adalah varian 

residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model 

regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Berikut dilakukan uji heteroskedastisitas dengan metode grafik, yaitu 

dengan melihat pola titik-titik pada grafik regresi: 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu 

pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian 

menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. (Priyatno, 2014) 

 

2.6.2. Analisis Regresi Linear Berganda 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode regresi linier berganda untuk menghubungkan pengaruh nilai 

kuantitatif dari beberapa variabel bebas (variable independent) dengan 

variabel terikat (variable dependent). Analisis ini diolah dengan 

menggunakan program IBM SPSS versi 18. 

Analisis ini dilakukan untuk membuktikan apakah ada pengaruh 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat, karena variabel independen 

yang digunakan lebih dari satu, serta untuk mengetahui adanya pengaruh 
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modal sendiri dan modal pinjaman Kredit Usaha Rakyat ( KUR) dengan 

menggunakan persamaan sebagai berikut: 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + ε 

Dimana: 

Y : Pertumbuhan Laba 

α : Konstanta 

β1,2 : Koefisien Regresi 

X1 : Modal Sendiri 

X2 : Modal Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

ε : Standar Eror 

 

2.6.3. Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan bagian yang sangat penting didalam 

penelitian. Bagian ini yang menentukan apakah penelitian yang dilakukan 

cukup ilmiah atau tidak. Untuk melakukan uji hipotesis, peneliti harus 

menentukan sampel, mengukur instrumen, desain, dan mengikuti prosedur 

yang akan menuntun dalam pencarian data yang diperlukan. Data yang 

dikumpulkan kemudian dianalisis melalui prosedur analisis yang benar 

sehingga peneliti dapat melihat validitas dari hipotesis. Analisis dari data 

yang dikumpulkan tidak menghasilkan hipotesis terbukti dan tidak 

terbukti, melainkan mendukung atau tidak mendukung hipotesis (Kuncoro, 

2017). 
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1. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengukur dan mengetahui seberapa besar 

variabel independen secara bersama-sama atau simultan 

mempengaruhi variabel terikat. Uji F dilakukan dengan 

membandingkan nilai F hitung dan F tabel dan probabilitas signifikan 

(sig) dengan tingkat kesalaan alpha (α). 

Cara melakukan uji F adalah membandingkan nilai Fhitung dengan nilai 

Ftabel. Bila nilai Fhitung lebih besar daripada nilai Ftabel maka Ho ditolak, 

sebaliknya jika nilai Fhitung lebih kecil daripada nilai Ftabel maka Ho 

diterima. Kriteria yang digunakan untuk melakukan uij statistik F 

dalam penelitian ini antara lain : 

1) Ho : β1, β2 = 0, variable bebas (modal sendiri dan modal 

pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) ) tidak berpengaruh 

terhadap variable terikat (pendapatan). 

Ha : β1, β2 > 0, variable bebas (modal sendiri dan modal 

pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) ) berpengaruh 

terhadap variabel terikat (pendapatan). 

2) Taraf nyata 5 %. 

3) Degree of freedom dari Ftabel (df1 = k, df2 = n – k – l). 

4) Kriteria pengujian : 

a) Apabila Fhitung> Ftabel berarti Ho ditolak. 

b) Apabila Fhitung< Ftabel berarti Ho diterima. 
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Dan untuk uji statistik F dijelaskan bahwa daerah Ho ditolak 

adalah pada daerah yang diarsir karena nilai Fhitung> Ftabel, dan 

daerah untuk penerimaan Ho terletak pada daerah yang tidak 

diarsir, sesuai pada gambar dibawah.  

Gambar 3.1. Uji F 

2. Uji Signifikansi Individual (Uji Statistik t)  

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel 

independen (X) secara parsial teradap variabel dependen (Y). Uji t 

ini dilakukan dengan cara membandingkan thitung dengan ttabel dan 

probabilitas signifikan (sign) dengan tingkat kesalahan alpa (α). 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 2017).  

Cara melakukan uij t adalah dengan membandingkan nilai 

statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik 

thitung lebih tinggi dibanding nilai ttabel maka hipotesis alternatif 

diterima, sebaliknya jika nilai statistik thitung lebih kecil dibanding 

nilai ttabel maka hipotesis alternatif ditolak. Kriteria yang digunakan 

untuk melakukan uji statistik t dalam penelitian ini antara lain : 
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1) Ho : β = 0, variable bebas (modal sendiri dan modal pinjaman 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) ) tidak berpengaruh terhadap 

variable terikat (pendapatan). 

Ha : β > 0, variable bebas (modal sendiri dan modal pinjaman 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) ) berpengaruh terhadap variabel 

terikat (pendapatan). 

2) Taraf nyata 5 %. 

3) Degree of freedom dari t tabel (df = n – k – 1). 

4) Uji 1 sisi. 

5) Kriteria pengujian : 

a) Apabila t hitung > t tabel berarti Ho ditolak. 

b) Apabila t hitung < t tabel berarti Ha diterima. 

Dan untuk uji statistik t dijelaskan bahwa daerah Ho 

ditolak adalah pada daerah yang diarsir karena nilai thitung> t tabel, 

dan daerah untuk penerimaan Ho terletak pada daerah yang tidak 

diarsir. 

 

 

  0  0,05 : df (tabel t) 

Gambar 3.2Uji t 
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2.6.4. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Kegunaan R2 

adalah sebagai ketepatan garis regresi yang diterapkan suatu 

kelompok data hasil survei. Nilai koefisien determinasi terletak antara 

0 dan 1 (0 < R < 1) , dimana semakin tinggi niali R2 suatu regresi atau 

semakin mendekati 1, maka akan semakin tepat suatu garis regresi dan 

untuk mengukur sumbangan dari variabel bebas teradap variabel 

terikat, Ghozali (2013). 


