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BAB lll 

METODE PENELITIAN 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah pelaku usaha mikro 

bandeng presto yang masih melakukan produksi bandeng presto selama lebih 

dari 4 tahun, dan objek yang dilakukan dalam penelitian ini berada di 

Semarang.  

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik sampling 

Menurut Sugiyono (2015) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk nantinya dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu pelaku usaha mikro yang 

berada di Kota Semarang, yang berjumlah 45 data tersebut diperoleh dari 

buku sentra industri potensial kota Semarang tahun 2013. 

Menurut Sekaran (2006) sampel yaitu sebagian dari populasi. Sampel 

dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 30 usaha mikro bandeneg presto 

yang masih berjalan memproduksi bandeng presto. 

Teknik sampling yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sekaran (2006) purposive 

sampling yaitu pengambilan sampel yang terbatas pada jenis orang tertentu 

yang dapat memberikan informasi yang diinginkan atau memenuhi beberapa 

kriteria yang ditentukan oleh peneliti. 

3.3. Jenis Data 

Dalam penelitian ini data yang nantinya digunakan adalah data primer. 

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber data, yang 

dikumpulkan langsung dalam penelitian tersebut dan kemudian dicatat serta 

diamati kembali. Menurut (Sugiyono, 2015). 
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3.4 Teknik Pengumpulan data 

Data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

berupa kuesioner (angket). Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang 

tertulis dan telah dirumuskan sebelumnya oleh peneliti. Sekaran (2006) 

Dalam penelitian ini skala pengukuran data yang di gunakan yaitu 

skala likert. Menurut Sekaran (2006) skala likert didesain untuk menelaah 

seberapa kuat subjek tersebut menyatakan setuju atau tidak setuju dengan 

pernyataan pada rentang skala 1 sampai 5. Pada penelitian ini nantinya akan 

dilakukan  penyebaran kuesioner kepada 30 pelaku usaha mikro bandeng 

presto di Kota Semarang. 

3.5 Instrument Penelitian (Validitas dan Reliabilitas) 

Uji Validitas ini dilakukan untuk mengukur ketepatan suatu indikator 

dalam suatu variabel dari penelitian penelitian tersebut. Validitas diuji 

melalui perbandingan nilai cronbach alpha dengan cronbach alha if item 

deleted. Apabila nilai cronbach alpha tersebut > dari nilai cronbach alha if 

item deleted, maka item pertanyaan dinyatakan valid. Sebaliknya, apabila 

cronbach alpha < dari nilai cronbach alha if item deleted, maka item 

pertanyaan dinyatakan tidak valid.  

Uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengukur kelayakan suatu indikator 

dalam penelitian tersebut. Dalam pengujian Reliabilitas akan dilakukan uji 

statistik dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α). Variabel dari 

setiap pernyataan dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha sebesar 

0.5 atau lebih. (Murniati et al., 2013)   

Tabel 3.1Tingkat Data Reliabilitas 

Interval Nilai 

Crobanch Alpha 
Kriteria 

> 0.9 Reliabilitas Sempurna 

0.7- 0.9 Reliabilitas Tinggi 

0.5 - 0.7 Reliabilitas Moderat 

< 0.5 Reliabilitas Rendah 

Sumber: Alat Uji Hipotesis menurut (Murniati et al., 2013) 
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3.6. Alat Analisis data  

3.6.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan analisis yang menggambarkan suatu 

deskripsi maupun gambaran dari data responden melalui beberapa  

pertanyaan yang ada pada kuesioner yang digunakan untuk membantu dalam 

melakukan analisis kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2014). Dalam melakukan 

analisis deskriptif dapat dihitung melalui rentang skala dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

            Nilai Paling Besar - Nilai Paling Kecil 

RS =  

                       Jumlah Interval 

 

 

Tabel 3.2 Penilaian Analisis Deskriptif 

Rentang 

Skala 

Kategori 

Faktor 

Internal 

Faktor 

Eksternal 

Keberhasilan 

Usaha 

Nilai 1,00 - 2,99 Rendah Rendah Rendah 

Nilai 3,00 - 5,00 Tinggi Tinggi Tinggi 

Sumber: (Sugiyono, 2014) 
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3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi berganda yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel 

bebas (F_I,F_E) terhadap variabel terikat (K_U). dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel bebasnya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Kemudian variabel terikatnya yaitu keberhasilan usaha. Pengolahan data di 

bantu dengan software SPSS 16. Persamaan pada regresi linear berganda: 

K_U = a + b1.F_I + b2.F_E + e 

Keterangan: 

K_U = Keberhasilan Usaha 

a  = Koefisien konstantam 

b1, b2 = Koefisien regresi  

F_I = Faktor Internal      ( Motivasi, Pengalaman, dan Kepribadian ) 

F_E = Faktor Eksternal ( Lingkungan Keluarga, Lingkungan Kerja, dan    

Lokasi Usaha ) 

e = Nilai residu atau kesalahan prediksi (error) 

3.6.3 Pengujian Hipotesis 

Dalam pengujian ini, menggunakan uji t untuk menunjukan seberapa 

pengaruh suatu variabel bebas terhadap variable terikat. Menurut (Sugiyono 

2014:250). Dengan menggunakan nilai signifikan sebesar 0,05. Kriteria 

dalam penerimaan hipotesis sbagai berikut : 

a. Jika signifikansi > 0,05, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. 

b. Jika signifikansi < 0,05, berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

independen  secara individu terhadap variabel dependen. 

Bila terjadi penerimaan Ho maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh signifikan, sedangkan bila Ho ditolak artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan.  
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Rancangan pengujian hipotesis statistik ini untuk menguji ada tidaknya 

pengaruh antara variabel independent (X) yaitu Faktor Internal (X1), Faktor 

Eksternal (X2), terhadap Keberhasilan Usaha (Y). Adapun yang menjadi 

hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Hipotesis 1:  

 H10  = tidak ada pengaruh faktor internal terhadap keberhasilan usaha 

mikro bandeng di Semarang. 

 H11 = ada pengaruh faktor internal terhadap keberhasilan usaha mikro 

bandeng di Semarang. 

Hipotesis 2:  

 H20 = tidak ada pengaruh faktor eksternal terhadap keberhasilan usaha 

mikro bandeng di Semarang. 

H21 = ada pengaruh faktor eksternal terhadap keberhasilan usaha mikro 

bandeng di Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


