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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian Objek 

Objek pada penelitian ini adalah pemilik sekaligus pengrajin batik 

yang ada di kota Semarang. Penelitian ini berlokasi di kota Semarang. 

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Populasi (population) merupakan suatu keseluruhan kelompok, 

orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 

2006). Populasi dalam penelitian ini adalah wirausaha batik yang ada di 

Kota Semarang. Sampel adalah sebagian dari anggota yang dipilih dari 

populasi (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini akan diambil sebanyak 30 

sampel pada UMKM yang bergerak dibidang industri batik di Kota 

Semarang. 

Metode yang digunakan dalam pengambilan sempel pada 

penelitian non-probability sampling merupakan pengambila sempel  dalam 

populasi untuk dipilih sebagai subjek sempel yang tidak diketahui 

(Sekaran, 2006). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini snowball. 

Snowball yaitu teknik penentuan sampel yang mula mula jumlahnya 

sedikit kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang 

lama – lama menjadi besar.(Prof Dr Sugiyono, 2015) 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

 Pada penelitian ini  jenis dan sumber data yang dikumpulkan 

yaitu data primer. Teknik yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data adalah dengan menyebarkan kuesioner  

terhadap 30 responden. 
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3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu dengan menyebar kuesioner, merupakan bentuk pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab. Kuesioner ini menggunakan 

sistem tertutup, yaitu bentuk pernyatan yang disertai alternatif 

jawaban dan responden tinggal memilih salah satu dari alternatif 

jawaban tersebut 

3.3.3. Skala Pengukuran  

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

likert, dimana skala ini di desain untuk menelaah seberapa kuat 

responden setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan pada lima 

titik (Sekaran,2006). Skala likert memiliki susunan sebagai berikut: 

Tabel 3 1Instrumen Skala Likert 

Keterangan Skor  

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber : (Sekaran, 2006) 

3.3.4. Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas  

Santoso dalam  (Murniati et al., 2013) Uji validitas 

merupakan alat pengujian yang digunakan untuk mengkur 

pertanyaan terhadap kuesioner. Apabila sebuah pernyataan 

mampu menjawab suatu hal yang diukur dalam kuesioner 

tersebut, maka pernyataan tersebut valid. Alat yang digunakan 

untuk mengukur validitas pada penelitian ini adalah metode 
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korelasi  Product Momen Person Correlation, dimana  uji 

validitas ini dilakukan dengan cara membandingkan antara 

rhitung dangan rtabel untuk Degree of Freedom (df) = n – 2. 

Dinyatakan valid apabila: 

Apabila r hitung > r tabel = valid 

Apabila r hitung < r tabel = tidak valid 

 

        Tabel 3 2 Hasil Uji Validitas 

Variabel Butir r hitung r tabel Keterangan 

Kreativitas (X1) 

1 0,816 0,361 Valid 

2 0,792 0,361 Valid 

3 0,771 0,361 Valid 

4 0,669 0,361 Valid 

5 0,731 0,361 Valid 

6 0,678 0,361 Valid 

Inovasi Produk 

(X2) 

1 0,701 0,361 Valid 

2 0,901 0,361 Valid 

3 0,832 0,361 Valid 

Keberhasilan 

Usaha (Y) 

1 0,801 0,361 Valid 

2 0,952 0,361 Valid 

3 0,962 0,361 Valid 

Sumber : Data primer diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 3.2 di atas terlihat bahwa nilai 

rhitung dari tiap indikator variabel lebih besar dari pada nilai 

rtabel. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kuesioner 

dalam penelitian ini adalah valid 

 

b. Uji Reliabilitas 

Santoso dalam Murniati (2013) mengatakan bahwa uji 

raliabilitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk 

mengkur reliabilitas atau kehandalan suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesiner dapat 
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dikatakan reliabel ketika jawaban seseorang terhadap kuesioner 

tersebut stabil. Untuk mengukur reliabilitas dari kuesioner 

dalam penelitian ini menggunakan Alpha Cronbach yaitu : 

 

      Tabel 3 3 Tingkat Reliabilitas Data 

Interval Cronbach Alpha Kriteria 

>0.9 Reliabilitas Sempurna 

0.7-0.9 Reliabilitas Tinggi 

0.5-0.7 Reliabilitas Moderat 

<0.5 Reliabilitas Rendah 

         Sumber : (Murniati et al., 2013)  

Untuk mengukur reliabilitas dari kuesioner penelitian ini 

menggunakan alpa Cronbach yaitu apabila : 

Nilai alpha (α) > 0,7 maka reliabel 

Nilai alpha (α) < 0,7 maka tidak reliabel 

 

              Tabel 3 4 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Keterangan 

Kreativitas 0,832 Reliabel 

Inovasi Produk 0,736 Reliabel 

Keberhasilan Usaha 0,891 Reliabel 

Sumber : Data primer diolah (2018) 

Berdasarkan tabel diatas, nilai Cronbach’s Alpha setiap 

variabel lebih besar dari 0,7. Sehingga dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kuesioner dalam penelitian ini reliabel. 
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3.4. Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini, model yang akan digunakan adalah model 

hubungan dan untuk menguji hipotesis yang telah dikembangkan, maka 

alat untuk menganalisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi linier berganda dengan program SPSS (Statistical Package for 

Social Science).  

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier 

antara variabel yang mempengaruhi bebas yaitu kreativitas (X1) dan 

inovasi produk (X2), dengan variabel yang dipengaruhi / terikat yaitu 

keberhasilan usaha (Y). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah 

berpengaruh positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari 

variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan 

atau penurunan. 

Dalam penelitian ini, pengaruh antara variabel kreativitas (X1) 

dan inovasi produk (X2) terhadap variabel keberhasilan usaha (Y) akan 

diukur dengan alat analisis regresi linier berganda. Model persamaan 

regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 

 

Y = a + b1X1+ b2X2 

 

Dimana: 

Y = keberhasilan usaha 

a = Konstanta 

b1,b2 = kooefisien regresi 

X1= Variabel kreativitas 

X2= Variabel inovasi produk 
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3.5. Pengujian Hipotesis 

3.5.1. Uji Parsial/ Uji Individual (Uji t) 

Uji parsial/ uji individual bertujuan untuk menunjukan 

seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual 

terhadap variabel dependen. Hasilnya dapat dilihat melalui dengan 

membandingkan t hitung dengan t tabel. Bila t hitung lebih besar 

dari t tabel makan Ho ditolak dan Ha diterima.(Murniati et al., 

2013) 

Dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui secara 

parsial apakah ada pengaruh positif dari variabel bebas yaitu 

kreativitas (X1) dan inovasi produk (X2) terhadap variabel terikat 

yaitu keberhasilan usaha (Y) 

Berikut merupakan bentuk uji t : 

Ho1  = 0 artinya tidak ada pengaruh dari variabel kreativitas (X1)  

terhadap variabel keberhasilan usaha (Y) 

H1  ≠ 0 artinya ada pengaruh dari variabel kreativitas (X1) 

terhadap keberhasilan usaha (Y) 

Ho2 = 0 artinya tidak ada pengaruh dari variabel inovasi 

produk(X2) terhadap keberhasilan usaha (Y) 

H2 ≠ 0 artinya terdapat pengaruh dari inovasi produk (X2) 

terhadap variabel keberhasilan usaha (Y) 

 

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

Ho1 diterima apabila t hitung <t tabel, pada α=5% 

H1 diterima apabila t hitung > t tabel, pada α=5% 

Ho2 diterima apabila t hitung < t tabel, pada α 5% 

H2 diterima apabila t hitung > t tabe, pada α 5% 
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3.5.2. Uji simultan / Uji Bersama  (Uji F)  

Uji Simultan / Uji Bersama menunjukan apakah semua variabel 

bebas pada saat digunakan berpengruh terhadap variabel dependen. 

Hopotesis dalam penelitian ini adalah sebagai  berikut : 

H03 = 0  artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh dari 

variabel kreativitas (X1) dan inovasi produk (X2) terhadap 

variabel keberhasilan usaha (Y) 

H3  ≠  0  artinya secara bersama-sama ada pengaruh antara 

variabel kreativitas (X1) dan inovasi produk (X2) terhadap 

variabel keberhasilan usaha (Y). 

 

Kriteria pengambilan keputusannya 

Ho diterima apabila F hitung < F tabel, pada α= 5% 

Ha diterima apabila F hitung > F tabel, pada α =5% 

3.5.3. Uji R / Koefisien Determinasi  

Uji R atau koefisien determasi merupakan idikator untuk 

mengukur baik model sesuai dengan data. Nilai dari koefisien 

determinasi ini diatara 0,0 dan 1,0. Nilai yang deket dengan 1,0 

menunjukan bahwa variabel independen telah memberikan 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel 

dependen. (Murniati et al., 2013) 

Kelemahan koefisien diterminasi yaitu bias terhadap 

variabel independen yang dimasukan ke dalam model. Oleh 

karena it banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan  

adjusted R2. 

 

 

 


