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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Obyek Penelitian             

        Obyek pada penelitian ini adalah UMKM Mekarsari Kandri di kecamatan 

Gunungpati, Semarang. Alasan peneliti mengadakan penelitian disini adalah bahwa 

Kandri selain merupakan asosiasi UMKM dan juga sekaligus sebagai Desa Wisata 

Binaan dari Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang dan Unika Soegijapranata 

dimana Desa Wisata Kandri mempunyai konsep OVOP yaitu One Village One 

Product. Program ini mengadopsi konsep dari Jepang dan diadakan oleh Dinas 

Koperasi Kota Semarang yaitu suatu pendekatan untuk mengembangkan potensi 

daerah pada satu wilayah untuk menghasilkan suatu produk unggulan yang unik dan 

mempunyai ciri khas daerah tertentu dengan memanfaatkan sumber daya lokal.  

 Tabel 3.1 Pemetaan Cluster UMKM Mekarsari Kandri Semarang Tahun 2018 

No. Cluster UMKM Mekarsari Kandri Produk Unggulan 

1.  RW 1  Dusun Kandri produk olahan singkong 

2.  RW 2  Dusun Siwarak peyek dan batik alam 

3.  RW 3  Dusun Talun Kacang dodol dan handycraft 

4.  RW 4  Perum Kandri Pesona Asri kue bolu dan aneka sambal 

       Sumber: Data primer yang diolah (2018)  

       Pada tabel pemetaan cluster diatas dapat diketahui bahwa Kandri mempunyai 4 

wilayah yaitu: RW 1 (Dusun Kandri), RW 2 (Dusun Siwarak), RW 3 (Dusun Talun 

Kacang) dan RW 4 (Perum Kandri Pesona Asri). RW 1 mempunyai produk unggulan 
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makanan olahan terbuat dari singkong, RW 2 mempunyai produk unggulan di bidang 

makanan yaitu peyek dan di bidang pakaian yaitu batik alam, RW 3 mempunyai 

produk unggulan di bidang makanan yaitu dodol dan bidang kerajinan atau 

handycraft, sedangkan RW 4 mempunyai produk unggulan di bidang makanan yaitu 

kue bolu dan aneka sambal. 

           Dewasa ini mulai bermunculan Desa Wisata lainnya di Semarang sehingga 

Desa Wisata Kandri perlu meningkatkan orientas sehingga dapat terus bertahan dan 

lebih unggul dengan UMKM atau Desa Wisata lainnya. Asosiasi Mekarsari awal 

mula berdiri pada tahun 2013 dengan hanya berjumlah 3 UMKM saja, kemudian 

semakin berkembang pada tahun 2018 menjadi 44 unit UMKM.  

     Tabel 3.2 Kategorisasi UMKM Mekarsari Kandri Semarang Tahun 2018 

No. Jenis Usaha Jumlah usaha  

(unit) 

Kapasitas Tenaga Kerja 

(orang) 

Lama Usaha 

(tahun) 

1. Makanan 35 1 - 5 1 - 17 

2. Minuman 1 2 6 

3. Kerajinan 5 2 - 3 2 - 4 

4. Pakaian 3 1 - 3 3 - 15 

 Total 44   

         Sumber: Data Sekunder UMKM Mekarsari Kandri Semarang Tahun 2018 

3.2   Populasi dan Sampel 

        Populasi pada penelitian ini berjumlah 44 unit UMKM yang tergabung dalam 

asosiasi UMKM Mekarsari Kandri Semarang yang usahanya terdiri dari makanan 

dan kerajinan. Usaha makanan anggota UMKM Mekarsari Kandri Semarang antara 

lain adalah olahan ketela, jamur tiram, lele, tape singkong, bandeng presto, jagung 

dan lain-lain, sedangkan usaha kerajinan UMKM Mekarsari Kandri Semarang antara 
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lain aneka bros dan sulam, serta kerajinan kayu. Sampel pada penelitian ini 

menggunakan metode sensus yaitu seluruh pelaku UMKM Mekarsari Kandri di 

Semarang. 

3.3   Jenis Dan Sumber Data                

        Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1.   Data primer pada penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan pihak 

dari ketua asosiasi UMKM Mekarsari Kandri dan berasal dari hasil kuesioner 

(pada Lampiran 1) yang diberikan kepada seluruh pemilik UMKM Mekarsari 

Kandri Semarang. 

2.   Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang 

berisi profil perusahaan dan informasi lainnya yang terkait dengan UMKM 

Mekarsari Kandri Semarang. 

3.4   Teknik Pengumpulan Data 

         Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap 

yaitu: 

1.   Kuesioner penelitian yang berisi sejumlah pertanyaan tertulis yang harus 

ditanggapi oleh responden secara terstruktur yaitu seluruh pemilik UMKM 

Mekarsari Kandri Semarang. 

2.   Wawancara (interview) yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung 

atau interview antara peneliti dengan nara sumber atau key informant yaitu 

dengan ketua asosiasi UMKM Mekarsari Kandri Semarang. Data-data yang 

diperoleh dari hasil wawancara meliputi sejarah terbentuknya UMKM 

Mekarsari Kandri Semarang, profil anggota, serta bidang atau jenis usaha 
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para pemilik UMKM Mekarsari Kandri Semarang. Data-data tersebut 

digunakan untuk melengkapi kuesioner penelitian.  

3.4.1   Uji Validitas  

          Uji validitas digunakan untuk menunjukkan keabsahan data dalam penelitian 

dapat digunakan atau tidak. Item kuesioner penelitian adalah valid jika r hitung > r 

tabel. Uji validitas dilakukan supaya dapat memenuhi kesesuaian alat ukur atau 

instrumen yang akan digunakan. Instrumen dikatakan valid jika dapat mengukur apa 

yang hendak diukur dan diinginkan dengan tepat. Dapat dilihat pada tabel 3.3, tabel 

3.4 dan tabel 3.5 dibawah ini: 

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Variabel Orientasi Kewirausahaan 

Indikator r hitung r tabel Keterangan 

UMKM perlu melakukan inovasi rata-rata 

sebanyak 6-12 bulan sekali 

0,779 0,297 Valid 

Melakukan inovasi secara rutin dengan 

membuat produk dengan teknik baru atau 

desain kemasan baru 

0,727 0,297 Valid 

Aktif dalam mengikuti kegiatan pelatihan 

kewirausahaan maupun seminar yang diadakan 

oleh dinas terkait 

0,696 0,297 Valid 

Selalu aktif dalam memperkenalkan produk 

dengan mengadakan pameran-pameran 

UMKM 

0,781 0,297 Valid 

Berani berinvestasi dengan menambah alat-alat 

atau mesin guna mempercepat proses produksi 

0,676 0,297 Valid 

Berani  melakukan investasi untuk 

meningkatkan promosi secara intensif 

0,67 0,297 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
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       Pada penelitian ini dilakukan uji validitas kepada 44 sampel penelitian dan 

penelitian ini menggunakan software SPSS 22.0 dan pada tabel 3.3 diatas  

berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS diperoleh 

kesimpulan bahwa seluruh item adalah valid. Hal ini karena r hitung tiap item lebih 

besar daripada r tabel (0,297) maka seluruh item adalah valid. 

Tabel 3.4  Hasil Uji Validitas Variabel Sumber Daya Perusahaan 

Indikator r hitung r tabel Keterangan 

Sering mengakses IT untuk mendapatkan 

sebuah informasi atau wawasan rata-rata 1 

hingga 2 jam per hari 

0,706 0,297 Valid 

Sering memanfaatkan media-media yang ada 

untuk menggali lebih banyak lagi informasi 

tentang pengetahuan produk  

0,611 0,297 Valid 

Melakukan pinjaman modal untuk 

meningkatkan usaha 

0,608 0,297 Valid 

Keuntungan dari modal digunakan lagi untuk 

pengembangan usaha 

0,798 0,297 Valid 

Teknologi yang digunakan dapat membantu 

meningkatkan penjualan 

0,833 0,297 Valid 

Perlu meningkatkan kualitas teknologi yang 

digunakan agar menghasilkan proses produksi 

yang lebih cepat. 

0,820 0,297 Valid 

Pelaku UMKM perlu memberikan pelatihan 

secara rutin untuk meningkatkan kualitas 

keterampilan tenaga kerja rata-rata tiap 1-2 

bulan 

0,580 0,297 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah (2018)   



44 

 

     Dari tabel 3.4 diatas didapatkan bahwa r hitung tiap item lebih besar daripada r 

tabel (0,297) maka seluruh item adalah valid. Begitu juga dengan hasil uji validitas 

variabel keunggulan bersaing pada tabel 3.5 dibawah ini, didapatkan bahwa r hitung 

tiap item lebih besar daripada r tabel (0,297) maka seluruh item adalah valid.  

Tabel 3.5  Hasil Uji Validitas Variabel Keunggulan Bersaing 

Indikator r hitung r tabel Keterangan 

Mempunyai banyak pilihan produk yang 

beraneka ragam 

0,752 0,297 Valid 

Melakukan penambahan variasi produk tiap 1-2 

tahun 

0,800 0,297 Valid 

Memiliki produk lebih unik, menarik yang 

jarang ditemui di tempat lain 

0,803 0,297 Valid 

Produk memiliki ciri khas daripada pesaing lain 0,792 0,297 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Dari tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa r hitung tiap item lebih besar daripada r 

tabel (0,297) maka seluruh item adalah valid.  

3.4.2 Uji Reliabilitas 

                                   Uji reliabilitas digunakan untuk memastikan apakah kuesioner penelitian yang 

akan dipergunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian dapat diandalkan 

atau tidak. Kuesioner dapat dikatakan reliabel jika kuesioner tersebut dilakukan 

pengukuran ulang, maka akan mendapatkan hasil yang sama. Item kuesioner 

penelitian dapat dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha pada indikator 

tersebut lebih besar dari nilai pembanding 0,6.   
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        Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran dari suatu 

tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu.  Dibawah ini dilakukan uji reliabilitas pada masing-

masing variabel: 

Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Orientasi Kewirausahaan (X1) 0,814 Reliabel 

Sumber Daya Perusahaan (X2) 0,835 Reliabel 

Keunggulan Bersaing (Y) 0,794 Reliabel 

         Sumber: Data primer yang diolah (2018)        

           Pada tabel 3.6 diatas didapatkan bahwa hasil uji reliabilitas, semua variabel 

memiliki nilai Cronbach Alpha yang lebih besar dari 0,6 maka instrumen dapat 

dikatakan reliabel.  

3.5 Teknik Analisis Data 

        Penelitian ini memakai teknik analisis regresi linear berganda untuk 

menjelaskan pengaruh antara faktor-faktor yang mempengaruhi lebih dari satu 

variabel independen dengan variabel dependen. Adapun urutan teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: analisis deskriptif, uji analisis regresi 

linear berganda, uji hipotesis, dan uji determinasi. 
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           3.5.1 Analisis Deskriptif 

      Analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan hasil uji statistik 

deskriptif, uji deskriptif kualitatif dan teknik analisis untuk pertanyaan 

terbuka yaitu:  

A. Uji Statistik Deskriptif  

     Uji statistik deskriptif merupakan suatu pengujian statistik yang bertujuan 

untuk mengetahui distribusi data dari variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini, yang meliputi nilai rata-rata (mean), nilai minimum dan 

maksimum data serta standar deviasi data. 

B. Deskriptif Kualitatif 

     Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini berfungsi untuk menguraikan, 

dan menggambarkan data secara sistematis. Untuk mendapatkan data 

responden digunakan teknik skoring dengan memakai rentang skala atau 

kelas interval untuk dapat melihat tanggapan responden dengan rentang skala 

yang dipakai dalam penelitian ini sehingga didapat nilai kriteria skor 

penilaian tanggapan responden terhadap semua variabel dalam penelitian ini 

yaitu orientasi kewirausahaan, sumber daya perusahaan dan keunggulan 

bersaing.  

C. Teknik Analisis Untuk Pertanyaan Terbuka 

     Teknik analisis untuk pertanyaan terbuka dalam penelitian ini yaitu 

membuat hasil tabulasi kuesioner seluruh responden yang merupakan 

pertanyaan terbuka terhadap semua variabel independen dalam penelitian ini 

yaitu variabel orientasi kewirausahaan dan sumber daya perusahaan. Hasil 
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tabulasi kuesioner berdasarkan frekuensi jawaban seluruh responden tentang 

pernyataan terbuka dalam kuesioner penelitian yang berdasarkan tanggapan 

responden terhadap kuesioner penelitian yaitu dari Sangat Tidak Setuju 

(STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS). 

           3.5.2  Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

     Uji analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini untuk mengetahui 

besarnya pengaruh hubungan antara dua variabel independen yaitu orientasi 

kewirausahaan (X1) dan sumber daya perusahaan (X2) dengan satu variabel 

dependen yaitu keunggulan bersaing (Y).   

Persamaan regresi linear berganda yang dipakai adalah sebagai berikut: 

Y = b1 X1 + b2 X2 + e 

Keterangan: 

Y   =  Keunggulan Bersaing 

b1  =  Koefisien regresi dari variabel X1 (Orientasi Kewirausahaan) 

X1 =  Orientasi Kewirausahaan 

b2  =  Koefisien regresi dari variabel X2 (Sumber Daya Perusahaan) 

X2 =  Sumber Daya Perusahaan 

e    =  standard error 

           3.5.3   Uji Hipotesis 

        Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu pernyataan 

dan untuk menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan 

tersebut. 

 



48 

 

1.)   Uji signifikansi parsial (Uji t) 

      Uji parsial atau Uji t dalam analisis regresi linear berganda bertujuan 

untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial atau sendiri-sendiri 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

Ho  =   Tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat 

Ha  =   Ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat 

Hasil uji signifikansi parsial (Uji t) dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ho ditolak dan Ha diterima jika variabel bebas memiliki nilai 

signifikansi t lebih kecil dari 0,05 (t < 0,05)  

2. Ho diterima dan Ha ditolak jika variabel bebas memiliki nilai signifikansi 

t lebih besar dari 0,05 (t > 0,05)    

2.)   Uji signifikansi simultan (Uji F) 

        Uji simultan atau Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh orientasi 

kewirausahaan dan sumber daya perusahaan secara simultan atau bersama-

sama terhadap keunggulan bersaing. 

Ho = Tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap  

variabel terikat 

Ha =  Ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel 

terikat 

Ho diterima dan Ha ditolak jika F hitung <  F tabel dengan α = 5 % 

Ho ditolak dan Ha diterima jika F hitung > F tabel dengan α = 5 % 

        Secara simultan terdapat hubungan antara orientasi kewirausahaan 

dengan sumber daya perusahaan terhadap keunggulan bersaing jika variabel 
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bebas memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.  Dalam penelitian ini 

tingkat signifikansi (α) adalah sebesar 5 %. 

Secara keseluruhan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

H1 : Ada pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap keunggulan bersaing 

UMKM Mekarsari Kandri Semarang 

H2 : Ada pengaruh sumber daya perusahaan terhadap keunggulan bersaing 

UMKM Mekarsari Kandri Semarang 

H3 : Ada pengaruh orientasi kewirausahaan dan sumber daya perusahaan 

secara simultan terhadap keunggulan bersaing UMKM Mekarsari 

Kandri Semarang 

           3.5.4  Uji Determinasi 

       Uji determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 

nilai persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

yang dapat dilihat pada besarnya nilai Adjusted R Square (R²) atau koefisien 

korelasi yang dikuadratkan. 

3.6  Skor Penilaian Tanggapan Responden 

        Untuk mendapatkan data responden dapat dipakai teknik skoring dengan 

memakai rentang skala atau kelas interval untuk dapat melihat tanggapan responden 

dengan rentang skala yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 1 sampai 5. Nilai 

tertinggi pada skala penelitian ini yaitu nilai 5, sedangkan nilai terendah dalam 

penelitian ini adalah nilai 1 yaitu pada skor 44. Angka tersebut merupakan hasil 

perhitungan dari (220x1) / 5 = 44 dengan asumsi jika responden menjawab nilai 1.              
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Skor tertinggi yaitu 220 yang didapat dari hasil perhitungan (44x5) = 220.  Rentang 

kriteria penilaian diperoleh dari: 

Rentang Skala (RS)  =    n ( m -1)                   n  = jumlah sampel 

                                             m                         m = jumlah alternatif jawaban tiap item 

 RS =  44 x ( 5 -1 )   =  35 (pembulatan) 

                   5 

Maka diperoleh rentang nilai sebesar 35 

Berikut dibawah ini tabel nilai kriteria skor penilaian tentang responden pada 

penelitian yaitu: 

 Tabel 3.7  Kategorisasi Penilaian Tanggapan Responden 

No. Kelas Interval Kategori 

1. 44 – 79 Sangat Rendah 

2. 80 – 115 Rendah 

3. 116 – 151 Sedang 

4. 152 – 187 Tinggi 

5. 188 – 220 Sangat Tinggi 

                                  Sumber: Sugiyono (2013) 
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