
21 
 
 
 

 

BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
 
 
 
 

 

3.1 Obyek dan Lokasi penelitian 
 

Obyek dalam penelitian ini yaitu usaha martabak manis. Lokasi yang 

dipilih untuk mendukung penelitian ini yakni di seluruh wilayah Kota 

Semarang, karena persebaran martabak manis yang sangat banyak di kota 

Semarang. 

 
 

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 
 

Menurut (Sugiyono, 2016:80) Populasi merupakan wilayah 
 

generalisasi yang terdiri dari objek atau individu yang memiliki kuantitas 

dan karakteristik tertentu, sehingga dapat dipelajari oleh peneliti untuk 

ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah 

usaha martabak manis di kota Semarang. Sehubungan dengan tidak 

ditemukannya data mengenai populasi atau jumlah penjual martabak manis 

di kota Semarang maka peneliti mengambil 30 sampel usaha martabak 

manis yang dimana 30 sampel ini merupakan syarat minimal dari analisis 

regresi linier berganda. Sedangkan pengertian sampel sendiri menurut 

Sugiyono (2016:81) memiliki arti tersendiri yaitu sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.. Dalam penelitian ini 

penetapan sampel menggunakan teknik Convenience Sampling dan 

Purposive Sampling Convenience Sampling adalah teknik penentuan sampel 

yang didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk 

mendapatkannya (Sugiyono, 2016:85). Sedangkan, purposive sampling 

adalah teknik penentuan sampel dengan adanya pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2016:85). Dengan demikian, pada penelitian ini kriteria 

responden ditentukan sebagai berikut : 
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1. Usaha martabak manis yang memproduksi dan menjual produknya 

sendiri. 
 

2. Usaha martabak manis yang mempunyai karyawan paling sedikit 2 

orang. 

 
 

3.3 Metode Pengumpulan Data 
 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 
 

Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer. Menurut 

(Sugiyono, 2016:137) sumber data yang secara langsung dapat 

memberikan data yang dibutuhkan kepada pengumpul data. Data 

primer dalam penelitian ini didapat dari hasil kuesioner yang sudah di 

isi oleh responden. Sumber data primer didapat dari 30 responden 

pemilik usaha martabak manis di Kota Semarang. 

 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi sejumlah pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawab dengan cara pemberian skor. (Sugiyono, 

2016:142). Responden diberi pilihan dalam menjawab kuesioner 

dengan memberikan tanda pada tabel kuesioner yang telah disediakan. 

Responden diberi pilihan 5 pilihan jawaban yang sudah tertera pada 

kuesioner yaitu sangat setuju, setuju,netral, tidak setuju, dan sangat 

tidak setuju. 

 

Skala dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala 

Likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, 

pendapat, dan sikap seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu 

fenomena sosial (Sugiyono, 2016:93). Setelah kuesioner sudah terisi 

semua maka akan dilakukan analisis dari hasil kuesioner tersebut 

dengan memberikan skor dari setiap pernyataan yaitu sebagai berikut : 
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- Setuju (S) = 4 

- Netral (N) = 3 

- Tidak setuju (TS) = 2 

-  Sangat tidak setuju (STS) = 1 
 

 

3.3.3 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
 

3.3.3.1 Uji Validitas 
 

Uji Validitas adalah tingkat ketepatan atau keakuratan 

alat ukur yang digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 

2016:267). Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada 

kuesioner mampu untuk menjawab atau mengungkap sesuatu 

(data variabel penelitian) yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Dalam penelitian ini di uji dengan korelasi product 

moment yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 
 
 
 
 
 

Keterangan : 
 

 = Koefisien korelasi (r hitung) 
 

= Banyaknya sampel  
 

= Skor dari tiap-tiap item  
 

= Jumlah dari skor item  
 
 

Pengujian ini menggunakan taraf signifiikansi 0,05 yang 

mengacu pada kriteria berikut : 
  

Jika r hitung < r tabel (0,361) maka alat ukur dinyatakan 

tidak valid 
  

Jika r hitung > r tabel (0,361) maka alat ukur dinyatakan 

valid 
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Berikut merupakan tabel hasil uji validitas orientasi 
 

kewirausahaan (tujuan usaha, inovasi produk, risiko usaha) dan 
 

kinerja produk. 
 

Tabel  3.1  Hasil  Uji  Validitas  Orientasi  Kewirausahaan  (Tujuan  usaha, 
 

Inovasi produk, Risiko usaha) dan Kinerja Produk 
 

No 
  

Item 
    r r Hasil r  Hasil 

      
tabel hitung I hitung 

 
II           

        

1. 
Pemilik memiliki tujuan tersendiri dalam 

0,361 0,485 Valid 0,485 
 

Valid 
membuka usaha martabak manis. 

  

        
           

2. 
Pemilik membuat  rencana kerja secara 

0,361 0,408 Valid 0, 408 
 

Valid 
berkala . 

        

              
        

3. 
Pemilik  memasuki  pasar  baru  agar  bisa 

0,361 0,412 Valid 0,412 
 

Valid 
memperluas usaha. 

      

            
             

4. 
Pemilik mengamati pasar  agar tahu 

0,361 0,611 Valid 0,611 
 

Valid 
perubahan selera konsumen 

    

          
           

 Pemilik melakukan variasi packaging       

5. kemasan agar  menarik dan  mempunyai 0,361 0,705 Valid 0,705  Valid 

 ciri khas tersendiri.            
        

 Pemilik  menambah  varian  rasa  adonan,       

6. varian rasa topping, varian bentuk yang 0,361 0,494 Valid 0,494  Valid 

 berbeda dari pesaing.            
           

 Pemilik memunculkan  ide baru dalam       

7. pembuatan   martabak   manis   dengan 0,361 0,505 Valid 0,505  Valid 

 melihat trend.            
        

8. 
Pemilik menciptakan produk baru dengan 

0,361 0,698 Valid 0,698 
 

Valid 
memanfaatkan bahan baku. 

    

          
        

 Pemilik melakukan promosi untuk produk       

9. dengan cara   memberi   promo   umtuk 0,361 0,560 Valid 0,560  Valid 

 pembelian produknnya.           
           

10. 
Membuat kapasitas adonan martabak 

0,361 0,751 Valid 0,751 
 

Valid 
manis melebihi dari biasannya 

   

         
            

11. 
Menerima pesanan via telepon tanpa 

0,361 0,750 Valid 0,750 
 

Valid 
adannya uang muka terlebih dahulu 
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 Mengajukan pinjaman dana kepada bank   
Tidak 

 
Tidak 

12. atau  non bank  untuk keberlangsungan 0,361 0,027 
 

Valid 
 

Valid  

usaha 
     

 
  

          
            

13. 
Membuka cabang Baru  tanpa melihat 

0,361 0,306 
Tidak  Tidak 

kondisi lingkungan 
      

Valid 
 

Valid           
          

 Menerima  pesanan   sesuai keinginan      

14. konsumen  tanpa pernah mencoba 0,361 0,578 Valid 0,578 Valid 

 sebelumnnya            
          

15. 
Melakukan pengiriman secara COD 

0,361 0,076 
Tidak  Tidak 

tanpa adannya jaminan terlebih dahulu Valid 
 

Valid     
          

16. 
Produk martabak manis menggunakan 

0,361 0,756 Valid 0,756 Valid 
bahan baku yang berkualitas. 

   

         
          

 Produk martabak manis diperhatikan      

17. komposisi adonannya untuk menghasilkan 0,361 0,670 Valid 0,670 Valid 

 tekstur adonan yang baik.           
       

 Produk martabak manis memiliki berbagai      

18. tingkatan harga sesuai dengan pilihan rasa 0,361 0,705 Valid 0,705 Valid 

 adonan maupun topping           
           

 Produik  martabak manis mengalami      

19. peningkatan Penjualan dari tahun ke 0,361 0,566 Valid 0,566 Valid 

 tahun.               
           

 Produk  martabak manis mengalami      

20. peningkatan Konsumen dari tahun ke 0,361 0,569 Valid 0,569 Valid 

 tahun.               
                

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

 

Berdasarkan tabel 3.1, item pertanyaann nomor 12,13 dan 15 

dinyatakan tidak valid karena nilai r hitung lebih kecil dari nilai r 

tabel (0,361). Maka, dilakukan kembali uji validitas dengan 

mengeluarkan item-item yang tidak valid tersebut. Dengan 

demikian didaptkan hasil uji validitas yang kedua dengan 

memperoleh hasil bahwa semua item pertanyaan sejumlah 17 item 

dikatakan valid karena memiliki nilai r hitung lebih besar dari 

nilai r tabel (0,361) 
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2.3.3.2 Uji Reliabilitas 
 

Uji Reliabilitas merupakan derajat konsistensi atau 

ketepatan data dalam interval waktu tertentu (Sugiyono, 

2016:268). Kuesioner dikatakan reliable apabila jawaban 

responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil. 

Dalam penelitian ini uji reliabilitas menggunakan Cronbach 

Alpha. Suatu variabel dinyatakan reliabel jika memberikan 

nilai Cronbach Alpha > 0,6. 
 

Hasil dari uji reliabilitas yang telah dilakukan terhadap 

item pertanyaan yang valid menunjukkan bahwa variabel 

orientasi kewirausahaan (tujuan usaha, inovasi produk, risiko 

usaha) dan kinerja produk dinyatakan reliabel karena 

memiliki nilai Cronbach Alpha (0,900) yang lebih besar dari 

0,6. Dengan demikian, semua item pertanyaan yang menjadi 

indikator dalam kuesioner tersebut dapat digunakan sebagai 

alat untuk mengukur variabel penelitian. 

 

Tabel 3.2 Hasil Uji Reliabilitas Orientasi Kewirausahaan (Tujuan Usaha, 

Inovasi Produk, Risiko Usaha) dan Kinerja Produk 
 
 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's N of 

Alpha Items 

  

0.900 17 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 



27 
 
 
 

 

Item-Total Statistics  
 Scale Scale Corrected Cronbach's 

 Mean if Variance Item-Total Alpha if 

 Item if Item Correlation Item 

 Deleted Deleted  Deleted 
     

X1 60.0000 49.655 0.538 0.896 
     

X2 60.2333 50.254 0.392 0.899 
     

X3 60.1667 50.213 0.441 0.898 
     

X4 60.2667 46.478 0.623 0.892 
     

X5 60.1667 46.213 0.758 0.888 
     

X6 60.0333 49.551 0.510 0.896 
     

X7 60.3333 48.989 0.466 0.897 
     

X8 60.1667 46.764 0.692 0.890 
     

X9 60.2000 48.303 0.389 0.901 
     

X10 60.3667 42.999 0.632 0.894 
     

X11 60.6000 43.559 0.722 0.888 
     

X14 60.4667 46.602 0.434 0.901 
     

X16 60.1000 47.266 0.763 0.889 
     

X17 60.1667 47.937 0.693 0.891 
     

X18 60.1667 46.213 0.758 0.888 
     

X19 60.2333 47.909 0.483 0.897 
     

X20 60.3333 48.920 0.535 0.895 
     

X18 68.8333 49.799 0.658 0.810 
     

X19 68.9000 50.576 0.495 0.817 
     

X20 69.0000 51.862 0.517 0.818 
     

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 
 

 

3.4 Analisis Data 
 

3.4.1 Alat Analisis Data 
 

3.4.1.1 Analisis Deskriptif 
 

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 
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adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016:147). 

Tanggapan responden yang didapat dari pengisian kuesioner 

akan dikategorikan dalam skala interval. Rumus untuk 

menghitung skala interval yaitu sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Keterangan : 
 

= Interval  
 

= Nilai Tertinggi  
 

= Nilai Terendah  
 

= Jumlah Kelas  
 

 

Skala Interval :  

1,00 – 2,33 = Rendah 

2,34 – 3,66 = Sedang 

3,67 – 5,00 = Tinggi 
 

 

3.4.1.2 Analisis Regresi Linier Berganda 
 

Analisis regresi linier berzganda merupakan alat untuk 

menguji pengaruh variabel bebas (X1, X2, X3,) terhadap variabel 

terikat (Y). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas 

yaitu orientasi kewirausahaan yang terdiri dari 3 variabel yakni 

tujuan usaha, inovasi produk dan risiko usaha. Sedangkan 

variabel terikatnnya adalah kinerja produk. Persamaan regresi 

linier berganda mempunyai rumus sebagai berikut : 
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Keterangan : 

 

= Kinerja Produk  
 

= Konstanta  
 

= Koefisien Regresi  
 

= Tujuan Usaha  
 

= Inovasi Produk  
 

= Risiko Usaha  
 

 

3.4.2 Pengujian Hipotesis 
 

3.4.2.1 Uji t (Pengujian Signifikansi secara Parsial) 
 

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian Uji t untuk 

mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel bebas 

(variabel X1,X2 dan X3) dengan variabel terikat (variabel Y). 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H01 : Tujuan usaha tidak mempunyai pengaruh terhadap 
 

kinerja produk. 
 

Ha1 : Tujuan usaha mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

 produk. 
 

H02  : Inovasi produk tidak mempunyai pengaruh terhadap    

   kinerja produk. 
 

Ha2  : Inovasi produk mempunyai pengaruh terhadap  kinerja 

   produk. 
 

H03  : Risiko usaha tidak mempunyai pengaruh terhadap  

           kinerja produk. 
 

Ha3  : Risiko usaha mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

          produk. 

 

Hasil uji t dilakukan dengan pertimbangan beberapa 

kriteria seperti : 

 Jika nilai signifikansi > 0,05 maka H0 diterima. Artinya 

variabel bebas atau independen tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat atau dependen. 
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 Jika nilai signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak. Artinya 

variabel bebas atau independen berpengaruh terhadap 

variabel terikat atau dependen. 

 

3.4.2.2 Uji F (Pengujian Signifikansi Secara Simultan) 
 

Pengujian signifikansi secara simultan (uji F) dilakukan 

dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

variabel-variabel bebas tersebut secara bersama-sama 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat. Dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan 

nilai F tabel. Hipotesis dalam pengujian ini dijelaskan sebagai 

berikut: 
 

- Hipotesis nol (H0) : Tujuan usaha, inovasi produk dan 

risiko usaha secara bersama-sama tidak memiliki 

pengaruh terhadap kinerja produk. 
 

- Hipotesis alternative (Ha) : Tujuan usaha, inovasi produk 

dan risiko usaha secara bersama-sama memiliki pengaruh 

terhadap kinerja produk. 

 

 

Hasil uji f dilakukan dengan pertimbangan beberapa 

kriteria seperti : 
 

 Jika nilai signifikansi > 0,05 maka H0 diterima. Artinya 

variabel bebas atau independen tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat atau dependen. 

 

 Jika nilai signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak. Artinya 

variabel bebas atau independen berpengaruh terhadap 

variabel terikat atau dependen. 
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