
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian analisis kuantitatif 

dimana data yang diperoleh berupa jawaban responden atas kuesioner yang 

menanyakan tentang laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan jenisnya, penelitian 

ini termasuk dalam penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif menurut Sudibyo 

(2008:29) merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

dua variabel atau lebih. Penelitian ini dapat didefinisikan sebagai proses investigasi 

sistematis untuk mengetahui antara dua atau lebih variabel. Hubungan yang terjadi 

bisa positif (saling mendukung) atau justru negatif (tidak saling mendukung). 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakter tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2009:115). Dalam penelitian 

ini yang dijadikan populasi penelitian adalah UMKM Kabupaten Sidoarjo tahun 2009 

berjumlah 63 unit UMKM kerajinan pengolahan kulit di Tanggulangin Sidoarjo yang 

terdiri dari 25 unit anggota INTAKO dan 38 unit anggota APETTA. Sedangkan dari 

63 populasi tersebut, jumlah sampel yang harus diambil adalah : 
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n =       N        =           63             =       63         =    63       = 38,6 
        1 + Ne2        1 + 63 (0,1)2          1 + 0,63         1,63 

 

dimana: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

e = Margin error 

 

Dari hasil perhitungan di atas dengan menggunakan rumus Slovin 

(Sudibyo,2008:113), berarti sampel yang harus diambil adalah 39 sampel. Sampel 

diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling atau sampel bertujuan. 

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan peneliti 

dengan pertimbangan tertentu (Sudibyo, 2008:104). Dengan metode pengambilan 

sampel bertujuan, ada beberapa ketentuan mengenai usaha yang bisa diambil sebagai 

sampel. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang digunakan : 

1. Memiliki persediaan barang 

2. Memiliki informasi keuangan sederhana 

Dalam proses pengambilan sampel yang dilakukan, didapatkan 39 sampel 

dengan rincian proses sebagai berikut: 

Keterangan Jumlah 
Total Kuisioner  52
Tidak memiliki piutang 8
Informasi tidak lengkap 5
Sampel yang bisa digunakan 39
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Dari 63 responden sebagai populasi, ada 52 responden yang bersedia mengisi 

dan memberikan informasi sedangkan 11 sisanya menolak untuk mengisi kuesioner. 

Dari 52 kuesioner yang dibagikan pada responden, ada 8 responden yang tidak 

memiliki piutang, dan ada 5 responden yang tidak memberikan informasi secara 

lengkap. Sisa kuesioner yang dapat digunakan sebagai penelitian adalah 39. 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

Variabel merupakan karakteristik, sifat, simbol atau atribut yang diukur, yang 

kepadanya diberi nilai (Simamora, 2005:3).  Dalam penelitian ini menggunakan 2 

macam variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel 

independen dan dependen digunakan jika melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mencari perbedaan atau hubungan antara dua atau lebih variabel. 

 

3.3.1 Variabel Independen (X) 

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab terjadinya perubahan, atau yang menyebabkan timbulnya variabel dependen 

(terikat). (Sudibyo, 2008:110). Dalam penelitian ini, Variabel Independen (X) : 

1. Tingkat perputaran piutang pada UMKM di Sidoarjo selama tahun 2009 

(X1). Yang menjadi indikator tingkat perputaran piutang adalah : 

a. Penjualan bersih yang dinyatakan dalam rupiah 

b. Piutang rata-rata yang dinyatakan dalam rupiah. 
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Rasio perputaran piutang =        Penjualan         x 1 kali 
    Rata-rata piutang 

2. Tingkat perputaran kas pada UMKM di Sidoarjo selama tahun 2009 (X2). 

Yang menjadi indikator tingkat perputaran kas adalah : 

a. Penjualan bersih yang dinyatakan dalam rupiah 

b. Jumlah kas rata-rata yang dinyatakan dalam rupiah 

Rasio Perputaran kas  =          Penjualan         x 1 kali 
                              Rata-rata kas  

3. Tingkat perputaran persediaan pada UMKM di Sidoarjo selama tahun 

2009 (X3). Yang menjadi indikator tingkat perputaran persediaan adalah : 

a. Harga pokok penjualan (HPP) yang dinyatakan dalam rupiah 

b. Persediaan rata-rata yang dinyatakan dalam rupiah 

Rasio perputaran persediaan =               HPP               x 1 kali 
            Rata-rata persediaan 

 

3.3.2 Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi, atau variabel yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sudibyo, 2008:110). Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah Tingkat Rentabilitas Ekonomi pada UMKM di Sidoarjo 

selama tahun 2009 (Y). Sedangkan indikator tingkat rentabilitas ekonomi adalah : 

1. Perolehan laba bersih selama setahun dalam rupiah 

2. Modal kerja yang dinyatakan dalam rupiah 

Analisis Rasio Rentabilitas =         Laba Sebelum Pajak          x 100% 
          Modal sendiri + Modal Asing 

 35



 

3.4 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data  

3.4.1 Jenis dan Sumber Data 

Berdasarkan sumber data yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh dari sumber pertama, 

yang secara teknis penelitian disebut responden (Sarwono, 2008:153). Data 

primer ini berasal dari kuisioner yang dibagikan. Kuisioner ini mencakup 

beberapa pertanyaan yang akan menggali informasi tentang kas, penjualan, 

persediaan, permodalan, piutang, HPP (Harga Pokok Penjualan) dan laba 

sebelum pajak dari masing-masing perusahaan. 

2. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari 

dan mengumpulkannya (Sarwono, 2008:153). Data sekunder yang dimaksud 

adalah data anggota dari APETTA, INTAKO, serta beberapa informasi dari 

internet.  

Berdasarkan jenisnya, data dibagi menjadi (Sudibyo,2009:2) : 

1. Kualitatif, adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. 

2. Kuantitatif, adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang 

dilakukan konversi sehingga berbentuk angka.  

Dalam penelitian ini, menggunakan data kuantitatif. Karena data yang 

digunakan berupa rasio penjualan, jumlah kas, piutang, HPP, modal, dan laba. 
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3.4.2 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan kuisioner karena tidak semua UMKM melakukan pencatatan atau 

administrasi yang bisa mendukung data yang diperlukan. Kuesioner atau angket 

merupakan seperangkat pertanyaan atau penyataan tertulis dalam lembaran kertas 

atau sejenisnya, dan disampaikan pada responden untuk diisi olehnya tanpa ada 

intervensi dari peneliti atau pihak lain (Sudibyo, 2009:9) 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang 

keuangan UMKM berupa data penjualan, kas awal dan akhir, persediaan awal dan 

akhir, serta piutang awal dan akhir  selama tahun buku 2009 pada UMKM Sidoarjo 

yang sudah dipilih sebagai sampel penelitian. Keunggulan dari teknik kuisioner ini 

adalah peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dan langsung dari orang-

orang yang dimintai informasi (Sarwono, 2008:157). 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel dependen (Y) dengan variabel independen (X) baik secara simultan maupun 

secara parsial. Dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel kriterium dan tiga 

variabel prediktor sehingga metode analisis data yang digunakan adalah analisis data 

tiga prediktor.  

Spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + ei 

Keterangan :  

Y    = variabel rentabilitas ekonomi  

a    = konstanta  

b1, b2, b3 = koefisien regresi tingkat perputaran piutang, kas dan persediaan  

x1    = tingkat perputaran piutang 

x2     = tingkat perputaran kas  

x3    = tingkat perputaran persediaan  

e    = variabel gangguan   

Berikut ini adalah beberapa asumsi klasik yang harus terpenuhi untuk model 

tersebut menurut Algifari (2005:87) : 

1. Non-multikolinieritas, yaitu antara variabel independen yang satu dengan variabel 

independen yang lain berada dalam model regresi tidak saling berhubungan 

secara sempurna atau mendekati. Hal ini bisa diukur apabila nilai VIF < 5, maka 

tidak terjadi multikolinieritas. 

2. Homoskedastisitas, yaitu varian semua variabel adalah konstan (sama). Dapat 

diukur dengan menggunakan grafik scatterplot. Apabila penyebaran titik-titik 

pada grafik tersebut berada dalam batas 2 dan -2, maka homokedastisitas 

terpenuhi. 

3. Non-otokorelasi, yaitu tidak terdapat pengaruh dari variabel dalam model melalui 

tenggang waktu (time lag). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya otokorelasi dalam 

suatu model regresi dilakukan melalui pengujian menggunakan Durbin Watson 
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(Algifari 2005:86). Cara pengujiannya dengan membandingkan nilai Durbin 

Watson (d) dengan di dan du tertentu atau dengan melihat tabel Durbin Watson 

yang telah ada klasifikasinya untuk menilai perhitungan d yang diperoleh. Kriteria 

untuk menilai ada tidaknya korelasi tersebut,dapat dihitung pada tabel Durbin 

Watson test dibawah ini : 

Tabel 3.1 Klasifikasi Durbin Watson 

 

Sumber : Algifari, 2005  

4. Nilai rata-rata kesalahan (error) populasi pada model statistik sama dengan nol 

5. Variabel independen adalah nol statistik (nilai konstan pada setiap kali percobaan 

yang dilakukan secara berulang).  

6. Distribusi kesalahan (error) adalah normal. Distribusi normal dapat diuji dengan 

grafik Normal Probability Plot pada hasil output SPSS. Apabila titik-titik berada 

disekitar garis 45 derajat, maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. 

Jika suatu model telah memenuhi asumsi klasik tersebut, maka dapat 

dikatakan model tersebut merupakan model yang ideal, dalam ekonometrika dikenal 

dengan  BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Lebih lanjut, untuk menguji apakah 

model yang digunakan bisa diterima secara ekonometrika dan apakah estimator yang 
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diperoleh dengan metode kuadrat terkecil sudah memenuhi persyaratan BLUE, maka 

selanjutnya akan dilakukan uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji 

otokorelasi. Untuk pembuktian hipotesis dilakukan dengan :  

1. Uji F, tujuannya untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-

sama (simultan) berpengaruh  terhadap variabel tidak bebas. Artinya 

keseluruhan data yang digunakan secara serentak membuktikan bahwa semua 

variabel independen (X1, X2 dan X3) berpengaruh terhadap nilai variabel 

dependen (Y). 

2. Uji t, yaitu untuk menguji kemaknaan koefisien regresi partial (R2) masing-

masing variabel independen. Tidak cukup jika hanya melakukan pembuktian 

dengan uji F dan uji t, perlu juga dicari besarnya koefisien determinasi (R2) 

parsialnya untuk masing-masing variabel bebas. Menghitung R2 bertujuan 

untuk mengetahui seberapa besar dampak dari masing-masing variabel bebas, 

apabila variabel lainnya konstan terhadap variabel terikat. Semakin besar nilai 

R2 berarti semakin besar dampak yang diberikan variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Dalam uji  regresi linier berganda ini dianalisis pula besarnya 

koefisien determinasi (R2) keseluruhan. R2 bertujuan untuk mengukur 

ketepatan yang paling baik dari analisis regresi linier berganda. Jika R2 yang 

diperoleh mendekati 1 berarti semakin kuat model tersebut dalam 

menerangkan variasi variabel bebas terhadap variabel terikat. Akan tetapi jika 

sebaliknya R2 mendekati nol berarti semakin lemah variasi variabel-variabel 

bebas menerangkan variabel terikat.  
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