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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini peneliti ingin menemukan manfaat dari pinjaman 

modal dalam skim pembiayaan mikro yang diberikan bagi pelaku UMKM baik 

dari lembaga keuangan bank maupun non bank, maka metode yang digunakan 

yaitu penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif pada hakekatnya yaitu mengamati orang dalam 

lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan 

tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Dalam penelitian ini yang akan diamati 

adalah pedagang di pasar yang menjadi responden, pembeli di pasar, orang-orang 

yang secara rutin berkeliling setiap harinya mendatangi pedagang pasar. Interaksi 

yang dilakukan oleh pedagang baik dengan pembeli maupun orang – orang tersebut 

akan menghasilkan suatu informasi sosial tertentu. 

Dengan menggunakan metode kualitatif data yang didapat lebih lengkap, 

lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM Pasar Bulu Kota 

Semarang. 
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3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Melalui definisi operasional ini peneliti ingin menjelaskan masing-

masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut dibawah ini adalah 

definisi operasional variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini: 

 

1. Lembaga pembiayaan mikro adalahsuatu badan usaha yang menyediakan 

jasa penyimpanan (deposits), kredit (loans), melakukan kegiatan 

pembiayaan berupa penyediaan barang modal atau dana yang ditujukan bagi 

pengusaha kecil dan masyarakat miskin. Perusahaan pembiayaan  adalah 

badan usaha di luar Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non 

Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan dalam bidang usaha 

lembaga pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan meliputi antara lain 

bidang usaha : 

 Sewa guna usaha 

 Modal ventura 

 Perdagangan surat berharga 

 Anjak piutang 

 Usaha kartu kredit 

 Pembiayaan konsumen 

Bentuk Lembaga pembiayaan UMKM dapat berupa:  

 Lembaga formal, misalnya bank desa dan koperasi 

 Lembaga semiformal, misalnya organisasi non pemerintah 

 Sumber-sumber informal, misalnya pelepas uang 
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Lembaga pembiayaan di Indonesia menurut Bank Indonesia dibagi menjadi 

dua kategori yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berwujud bank serta 

non bank. LKM yang berbentuk bank adalah BPR, BRI Unit Desa, dan BKD 

(Badan Kredit Desa). Sedangkan untuk LKM yang sifatnya non bank dapat berupa 

Unit Simpan Pinjam (USP), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Baitul Mal Wattanwil 

(BMT), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LKDP), Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), arisan, dan credit union. 

Peran Lembaga Pembiayaan : 

 Sebagai sumber alternatif pembiayaan 

 Menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk 

berperan akif dalam pembangunan di bidang ekonomi 

 

2. Modal Kerja 

Modal kerja merupakan kelebihan darijumlah aktiva lancar terhadap 

hutang jangka pendek.Kelebihan tersebut adalah modal kerja bersih (net 

working capital).Jumlah aktiva lancar yang berelebih tersebut berasal dari 

modal sendiri dan hutang jangka panjang. Pengertian ini dapat bersifat 

kualitatif karena menunjukkan kemungkinan ketersediaan aktiva lancar yang 

jumlahnya lebih besar daripada hutang jangka pendek dan dapat menjamin 

kelangsungan usaha sesuai dengan tingkat keamanan bagi kreditur jangka 

pendek. 

Menurut pola fungsionalnya, modal kerja merupakan penggunaan dari 

sejumlah dana dalam periode akuntansi yang bertujuan untuk dapat 

menghasilkan pendapatan jangka pendek (current income)yang sejalan dengan 
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tujuan utama dari perusahaan tersebut. Pengertian tersebut berdasarkan pada 

kegunaan dari dana yaitu menghasilkan pendapatan. Jumlah modal kerja 

sebaiknya tersedia dengan cukup agar perusahaan memungkinkan untuk dapat 

terus beroperasi dengan ekonomis dan tidak terjadi kesulitan dalam hal 

keuangan, sehingga mampu mengatasi keadaan krisis dan menutup kerugian 

tanpa harus membahayakan kondisi perusahaan. 

3. Omzet Penjualan 

Omzet penjualan adalah jumlah total hasil penjualan produksi baik 

barang ataupun jasa yang dilakukan dalam periode waktu tertentu, misalnya 

harian, mingguan, bulanan, dan tahunan yang dihasilkan oleh pelaku usaha.  

 

4. Laba Usaha 

Laba usaha atau keuntungan secara umum didefinisikan sebagai selisih 

dari hasil total penjualan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam 

memproduksi barang atau jasa tersebut. Besarnya suatu laba perusahaan tidak 

selalu menunjukkan prestasi kinerja suatu perusahaan, tetapi cara pengelolaan 

antara biaya dan laba yang baik yang mampu menunjukkan prestasi bagi suatu 

perusahaan. Laba usaha yang dihasilkan biasanya akan dijadikan sebagai 

modal kembali untuk mengembangkan jumlah produksi maupun meningkatkan 

kualitas produksi menjadi lebih baik guna meningkatkan penjualan perusahaan 

ke masa yang akan datang. 

 

5. Asset 
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Asset adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan baik berupa aktiva 

tetap, aktiva lancar maupun lainnya yang dipakai perusahaan dalam 

mengembangkan dan menciptakan produk, serta untuk aktivitas-aktivitas lain 

di dalam usahanya. Asset bermanfaat baik secara langsung ataupun tidak 

langsung, sifatnya produktif dan memiliki kemampuan dalam mengurangi 

pengeluaran kas. Selain itu juga mampu memberikan manfaat dalam 

menghasilkan kas atau setara kas kepada perusahaan, sebagai penghasil barang 

dan jasa, dapat ditukar dengan aktiva lain, melunasi kewajiban hutang. Asset 

dibagi menjadi dua yaitu : 

1) Aktiva lancar adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan yang jangka 

waktunya kurang dari setahun. Misalnya : kas, investasi jangka pendek, 

piutang dagang, persediaan barang, dll. 

2) Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang jangka 

waktunya lebih dari satu tahun. Misalnya : kendaraan, tanah, gedung / 

bangunan, mesin, peralatan / perlengkapan kantor. 

 

3.3  Populasi dan Sampel 

Populasi menurut Sugiyono (2009 : 61) menjelaskan bahwa populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan peneliti untuk dipelajari 

sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu 

Pasar Bulu, Semarang. 
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Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi (Sugiyono 2009:62). Metode pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan metode purposive random sampling (pengambilan 

sampel secara acak) berdasarkan pada kriteria tertentu dan juga dibantu dengan 

metode expert sampling. Kriteria yang ditentukan dalam pengambilan sampel 

ini adalah:  

1. Para pedagang yang memiliki tempat atau kios di Pasar Bulu 

2. Para pedagang yang memperoleh pinjaman modal baik dari lembaga 

keuangan bank maupun nonbank dalam skim pembiayaan mikro.  

Hasil dari wawancara dengan Bapak Suwarni selaku Kepala Pasar Bulu 

Semarang diperoleh informasi jika jumlah para pedagang yang berada di 

Pasar Bulu yaitu sekitar 800 orang, yang terbagi oleh 150 pedagang 

pancakan (musiman) dan 650 pedagang yang memiliki los maupun kios. 

Berdasarkan tingkat kelayakan dalam penarikan kesimpulan, maka jumlah 

sampel untuk penelitian ini ditentukan 10 responden. 

 

Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

  

 

 

 

Kriteria Jumlah  

Populasi 
UPTD Wilayah Bulu 1.105 

Jumlah Aktif 800 

Sampel 

Pedagang yang telah 

menggunakanpinjaman modal 

dalam skim pembiayaan mikro 

10 

Sumber : data Dinas Pasar Kota Semarang dan Kepala Pasar Bulu 
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Penentuan jumlah 10 responden tersebut menggunakan metode expert 

sampling dimana merupakan pemilihan sampel berdasarkan pendapat para ahli 

atau orang yang lebih mengetahui kondisi populasi. Informasi yang diperoleh 

untuk menentukan responden-responden yang terpilih yaitu berasal dari Kepala 

Pasar Bulu Kota Semarang dan dibantu juga dengan karyawan bank BRI Unit 

Sudoyono Semarang, karena memang kriteria sampel adalah responden yang 

memperoleh pinjaman modal baik dari bank maupun non bank. Tetapi, 

kebanyakan pedagang pasar Bulu memperoleh pinjaman modal dari bank 

menurut hasil survey dari karyawan Bank BRI tersebut. 

 

3.4   Metode Pengumpulan Data 

 

3.4.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat kualitatif, 

peneliti ingin mengetahui aktivitas modal melalui pembiayaan mikro maupun 

pinjaman modal atau kredit terhadap modal kerja, hasil penjualan (omzet), 

laba usaha, dan asset pelaku UMKM pasar Bulu Kota Semarang. 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer sebagai sumber 

data penelitian. Sumber data dipilih dengan mengutamakan dan 

mementingkan pandangan informan yakni dengan cara pandang mereka 

menafsirkan lingkungan dan dunianya dengan pendiriannya. Sesuai dengan 

fokus penelitian, maka sumber data adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk memperoleh data tentang hubungan antara responden dengan 

lembaga pembiayaan yang memberikan pinjaman modal, sumber datanya 

adalah Kepala Pasar Bulu. 

2. Untuk memperoleh data tentang besarnya jumlah dana maupun manfaat 

yang diperoleh dari pinjaman modal, maka sumber datanya adalah 

responden tersebut. 

Data – data primer tersebut diperoleh melalui sebagai berikut : 

1. Wawancara, dimana peneliti melakukan tanya jawab responden yang 

bertumpu pada kuesioner yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan 

modal sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman modal baik dari 

pemerintah maupun lembaga keuangan lainnya. Wawancara ini 

dilakukan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam mengenai 

kajian penelitian ini. 

2. Observasi, dimana peneliti melakukan pengamatan kepada seluruh 

responden terhadap fenomena yang diteliti untuk dapat memperoleh data 

yang lebih mendalam. Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-

hal yang sedianya tidak terungkapkan oleh responden dalam wawancara 

karena bersifat sensitif maupun ingin ditutupi karena dapat merugikan 

nama lembaga. Peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih 

komprehensif diluar persepsi responden. Dengan melakukan pengamatan 

di lapangan, peneliti tidak hanya mengumpulkan data-data, tetapi juga 
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mampu memperoleh kesan-kesan pribadi dan merasakan suasana situasi 

sosial obyek yang diteliti. 

 

3.5  Metode Analisis Data 

 

Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif. Teknik ini menurut Miles dan Huberman (Satori 

dan Komariah, 2009) terdiri dari 3 alur untuk mendapat data yang valid yaitu: 

 

Reduksi Data 

Reduksi data perlu dilakukan karena data yang didapatkan banyak dan 

relatif beragam bahkan perlu penjelasan lebih terperinci.Data yang diperoleh 

ditulis dalam bentuk laporan data yang terperinci.Laporan atau data disusun 

berdasar data yang diperoleh direduksi,dirangkum, dipilih hal-hal pokok, dan 

difokuskan pada hal yang penting saja.Sehingga hasil akhir akan dapat 

dipahami sebagai satuan konsep yang dapat memberikan gambaran lebih 

tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari 

kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya jika memang 

diperlukan. 

 

 Penyajian Data 

   Teknik penyajian data(display data) dalam penelitian kualitatif dapat 

dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel,grafik,dan sejenisnya.Lebih 

dari itu,penyajian data dapat berupa uraian singkat atau bagan.Dalam 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan 
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yaitu dengan teks naratif.Dapat juga ditambahkan adanya data display dimana 

berfungsi untuk lebih memahami dan mengerti temuan yang dicantumkan, 

serta dapat merencanakan kegiatan kerja setelahnya berdasarkan pada yang 

telah tercatat dan dipahami.  

 

 Penarikan kesimpulan 

   Pada tahap ini merupakan bentuk pembuktian  yang diambil dari 

informasi yang diperoleh diawal yang kemudian ditarik untuk membuktikan 

dengan menunjukkan berbagai macam data sebagai bentuk 

pembuktiannya.Kesimpulan yang terdapat pada penelitian kualitatif 

memungkinkan untuk bisa menjawab rumusan masalah yang telah 

dirumuskan sejak awal, tetapi juga kemungkinan bahwa dengan 

menggunakan metode kualitatif ini tidak dapat menjawab rumusan masalah 

yang ada, karena saat pengumpulan informasi dan observasi di lapangan bisa 

sangat mungkin adanya pengembangan masalah baru. Kesimpulan yang 

diperoleh dari penelitian deskriptif analisis bisa saja menjadi berupa temuan 

baru yang sebelumnya mungkin belum pernah ada. Bentuk temuan ini dapat 

berupa obyek atau deskripsi yang sebelumnya masih belum jelas, lalu 

kemudian diteliti dan dikembangkan kembali sehingga menjadi jelas dan 

dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 

 




