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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Deskripsi Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, Sugiyono (2011) 

menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif merupakan suatu pendekatan penelitian 

yang menggunakan data terukur untuk menghasilkan suatu kesimpulan dengan 

menguji hipotesis.   

 
3.2. Populasi dan Sampel 

Menurut Lind et al. (2014), populasi adalah keseluruhan individu atau 

objek yang diamati atau ukuran yang diperoleh dari seluruh individu atau objek 

yang terkait. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik tunggal industri 

mikro dan kecil di Surabaya. Dengan kriteria perusahan kecil sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

(Kemenkeu, 2016) 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar 

lima ratus juta rupiah) (Kemenkeu, 2016). 

c. Memiliki jumlah tenaga kerja atau jumlah karyawan sebanyak 5-19 orang 

(BPS, 2016) 



	 16	

Dan kriteria perusahaan mikro sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

(Kemenkeu, 2016) 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) (Kemenkeu, 2016). 

c. Memiliki jumlah tenaga kerja atau jumlah karyawan sebanyak 0-5 orang 

(BPS, 2016) 

Sampel adalah porsi, atau bagian, dari populasi yang sejenis (Lind et al. 

2014). Karena jumlah populasi yang besar maka dapat menggunakan sampel dari 

populasi tersebut. Metode dari pemilihan sampel untuk penelitian ini adalah 

probability sampling, yaitu teknik penarikan sampel didasarkan atas pemikiran 

bahwa kesuluruhan unit populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan 

sampel, dan teknik yang digunakan adalah random sampling, yaitu teknik 

mengambil sampel secara acak (Bungin, 2011). Menurut Hair et al. (2013) 

menyatakan bahwa jumlah sampel minimal dalam suatu penelitian yang harus 

diambil adalah: Sampel minimum = (Jumlah Indikator + Jumlah Variabel Laten) * 

(Estimated Parameter). Sampel minimum = (13 + 4) * (3) = 51, berdasarkan 

rumus tersebut ditemukan bahwa jumlah sampel yang akan diambil dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 51 responden. 

Dalam penelitian ini, terdapat 25 kuesioner yang disebarkan secara 

langsung tatap muka dan 45 kuesioner yang disebarkan secara online melalui 

google form. Hasil kuesioner yang kembali atau yang dapat diolah sebanyak 53 
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kuesioner yang terdiri dari 20 kuesioner secara tatap muka dan 33 kuesioner 

secara online, dan sisanya responden tidak menjawab atau tidak valid atau tidak 

kembali. Periode pendistribusian kuesioner ini adalah pada tangal 17-20 Oktober 

2016. 

 
3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode kuesioner disebarkan untuk menjelaskan pengaruh inovasi, 

pengambilan resiko, dan proaktif terhadap kinerja perusahaan mikro dan kecil di 

Surabaya. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data 

sekunder. 

Data primer diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada 

perusahaan mikro dan kecil di Surabaya, sedangkan data sekunder diperoleh dari 

penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, dan buku (Sugiyono, 2011).  

3.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Berikut definisi operasional pada penelitian ini: 

Tabel 3.1 Variabel dan Indikator 
VARIABEL INDIKATOR 

Kinerja Perusahaan Mikro dan Kecil 
(Variabel terikat/Y) 

merupakan indikator untuk mengetahui 
sudah sejauh mana kegiatan bisnis yang 
dijalankannya tepat pada sasaran atau 

tujuannya. 

Didasarkan pada pandangan Soares et al. (2014): 
a. Profitability: penjualan, laba bersih. 
b. Productivity: kemampuan perusahaan dalam mencapai 

ekspektasi kebutuhan dan keinginan konsumen. 
c. Market: posisi perusahaan di market. 

Inovasi 
(Variabel bebas/X1) 

adalah suatu gagasan baru yang 
diterapkan untuk memprakarsai atau 

memperbaiki suatu produk atau proses 
atau jasa. 

Didasarkan pada pandangan Lestari (2012): 
1. Mencari ide-ide baru. 
2. Mendukung kreativitas bagi munculnya produk baru. 
3. Mencoba proses bisnis baru. 
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Pengambilan Resiko 
(Variabel bebas/X2) 

bahwa setiap bisnis memiliki resikonya 
masing-masing, dan tidak ada jaminan 
bahwa suatu usaha akan selalu untung 

atau sukses terus-menerus sehingga 
seorang entrepreneur harus mengetahui 

sumber kegagalan dan berusaha 
memperkecil resiko tersebut. 

Didasarkan pada pandangan Kobia & Sikalieh (2010) dan 
Nanda (2015):  
a. Kecenderungan pengambilan resiko. 
b. Toleransi terhadap kesalahan pegawai. 
c. Menerima resiko kerugian finansial. 

Proaktif 
(Variabel bebas/X3) 

adalah usaha sebuah perusahaan dalam 
menghubungkan peluang pasar dengan 
kemampuannya sendiri untuk mendapat 

pangsa pasarnya. 

Didasarkan pada pandangan Kobia & Sikalieh (2010) dan Nanda 
(2015): 
a. Antisipasi terhadap perubahan permintaan dimasa 

mendatang. 
b. Menyusun tindakan strategis agar mencapai tujuan. 
c. Tindak lanjut dari eksekusi bisnis. 

Sumber: Diolah oleh Peneliti 
 
3.5. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

3.5.1. Uji Validitas 

Uji validitas bertujuan untuk memastikan pernyataan-pernyataan 

kuesioner yang digunakan dalam penelitian mampu untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Convergent Validity adalah model pengukuran dengan refleksif indikator 

dinilai berdasarkan korelasi antara component score/item score yang 

diestimasi dengan aplikasi PLS. Untuk menunjukan bahwa data valid, nilai 

AVE ≥ 0,5 (Hair et al., 2011). 

b. Discriminant Validity adalah pengukuran indikator refleksi berdasarkan 

cross loading dengan variabel lainnya. Untuk menunjukkan bahwa data 

valid, nilai cross loading indikator pada variabel yang bersangkutan 

terbesar dibandingkan dengan cross loading pada variabel latennya. 

Pengertian secara statistiknya berarti nilai AVE setiap variabel laten harus 

lebih besar dari pada nilai !! tertinggi dengan nilai variabel laten lainnya 

(Hair et al., 2011). 
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3.5.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas atau uji kehandalan diperlukan untuk menunjukkan bahwa 

instrumen penelitian yang digunakan dapat dipercaya dan baik sehingga tidak 

bersifat tendesisus mengarahkan responden memilih jawaban-jawaban tertentu 

(Arikunto, 2006). Pengujian reliabilitas terhadap seluruh item pernyataan 

kuesioner dalam penelitian ini menggunakan metode Cronbach Alpha sebab 

metode ini merupakan metode standar yang digunakan untuk mengukur 

reliabilitas serta mampu memberikan hasil yang terukur dengan angka, sehingga 

hasil pengujian dapat lebih akurat. Kriteria yang digunakan adalah jika koefisien 

Cronbach Alpha ≥ nilai kritis yang ditetapkan (yaitu: sebesar 0,6), maka dapat 

disimpulkan bahwa item pernyataan yang terdapat dalam kuesioner dinyatakan 

reliabel. Uji reliabilitas ini juga menggunakan composite validity, yaitu: kelompok 

indikator yang mengukur sebuah variabel realibitas komposit yang baik jika 

bernilai � 0,7 karena variabel laten seharusnya minimal dapat menjelaskan 

variansi setiap indikator sebesar 50% (hasil dari 0,70! adalah mendekati 50%) 

(Solihin dan Ratmono, 2013). 

 
3.6. Metode Analisis Data 

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik Structural 

Equation Modeling (SEM) dengan aplikasi SmartPLS. SEM adalah suatu metode 

analisis multivariat dalam ilmu sosial (Solihin dan Ratmono, 2013). PLS (Partial 

Least Square) merupakan analisis persamaan strukturan (SEM) berbasis varian 

yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus 

pengujian model struktural (Ghozali, 2012).  
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3.6.1. Model Struktural (Inner Model) 

Model struktural adalah model yang menghubungkan, yaitu: 

a. !!  (R-Squared) yang semakin besar mempengaruhi pengaruh variabel 

laten eksogen tertentu terhadap variabel endogen. Semakin tinggi nilai  !! 

maka semakin baik (Solihin dan Ratmono, 2013). 

b. Uji Signifikansi : skor koefisien path yang ditunjukanlah oleh T-statistic, 

harus diatas 1,96 untuk menunjukkan hubungan yang signifikan (Hair et 

al., 2011). 

  


