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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.1.1. Variabel Independen 

 Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan persepsi responden 

tentang social responsibility dan perusahaan dalam hubungannya dengan 

pihak internal dan eksternal perusahaan. Corporate Social Responsibility 

(CSR) digunakan untuk mengetahui hubungan tanggung jawab sosial UKM 

dengan konsumen, pelanggan, pemasok dan masyarakat setempat (Conesa, 

dkk, 2016).  Variabel CSR ini diukur dengan partisipan menjawab pertanyaan 

dengan memilih  skala 1 sampai dengan 5. Skala rendah (angka 1) mewakili 

partisipan yang sangat tidak setuju, sedangkan skala tinggi (angka 5) 

mewakili partisipan yang sangat setuju. Semakin tinggi skor yang didapat, 

maka Corporate Social Responsibility perusahaan akan semakin baik.  

 

3.1.2. Variabel Intervening   

 Kinerja Inovasi merupakan persepsi responden tentang proses 

mewujudkan ide baru, yang berbeda dengan yang dulu, dengan cara produksi 

atau dengan membuatnya menjadi nyata, dimana inovasi termasuk generasi 

evaluasi, konsep baru dan implementasi Conesa, dkk, 2016). Kinerja Inovasi 

pada UKM di Semarang dengan melihat produk unggulan yang ramah 

lingkungan. Sedangkan Kinerja UKM di Semarang dengan indikator kinerja 
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pasar perusahaan dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Skala rendah 

(angka 1) mewakili partisipan yang sangat tidak setuju, sedangkan skala 

tinggi (angka 5) mewakili partisipan yang sangat setuju. Semakin tinggi skor 

yang didapat, maka kinerja inovasi perusahaan akan semakin baik. 

 

3.1.3. Variabel Dependen 

Kinerja UKM  merupakan persepsi responden tentang hasil dari 

kinerja UKM terhadap aset, hubungan dengan pelanggan dan pihak internal 

UKM (karyawan dan lingkungan kerja).  Skala rendah (angka 1) mewakili 

partisipan yang sangat tidak setuju, sedangkan skala tinggi (angka 5) 

mewakili partisipan yang sangat setuju. Semakin tinggi skor yang didapat, 

maka kinerja  UKM/perusahaan akan semakin baik (Conesa, dkk, 2016). 

 

3.2. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Lokasi 

penelitiannya berada di Kota Semarang. 

 

3.3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kumpulan data yang akan diteliti dan bersifat luas 

(Sugiyono, 2012). Populasi pada penelitian ini adalah Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM)  di Semarang. Berdasarkan data UKM yang diperoleh 

jumlah populasi sebesar 5000 UKM di Semarang tahun 2016 (Sumber: BPS 

Semarang 2016) dan respondennya adalah pemilik UKM. 
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Sampel adalah bagian dari populasi dan sampel akan mewakili populasi 

(Sugiyono, 2012). Sampel dalam penelitian ini adalah sampel yang diambil 

dengan menggunakan metode probabilitas. Sedangkan kuesioner diberikan 

kepada para pekerja UKM yang terdaftar dalam organisasi dan bersedia 

mengisi kuesioner. Penentuan jumlah sampel minimum menggunakan rumus 

Slovin sebagai berikut: 

 

n = sample 

N = jumlah populasi 

e = batas toleransi kesalahan (10%) 

Batas toleransi kesalahan yang digunakan yaitu 10% yang berarti tingkat 

akurasinya 90%. Semakin kecil batas toleransi maka sampel akan 

menggambarkan populasi semakin akurat. 

n =          5000 

  (1+ 5000x 0,1
2
) 

n =      98 

  

Jadi, menurut perhitungan rumus Slovin sampel penelitian ini sebanyak 98  

responden yaitu pemilik UKM di Semarang. 

 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

Data adalah suatu unsur penting dalam sebuah laporan. Agar data 

penelitian dapat dipercaya kebenarannya, peneliti menggunakan data 
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primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya tanpa perantara. Data primer dalam penelitian ini 

menggunakan kuesioner. Sumber datanya adalah responden penelitian 

atau sampel penelitian ini yaitu UKM di Kota Semarang dengan kriteria 

lama berdiri UKM lebih dari 5 tahun.  

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik 

survey. Teknik suvey dilakukan dengan memberikan pernyataan-

pernyataan dalam bentuk kuesioner kepada responden. Kuesioner 

merupakan daftar pertanyaan yang dibagikan kepada para manajer 

UKM yang menjadi sampel penelitian untuk diisi dan jawaban yang 

didapat digunakan sebagai alat untuk mengukur variabel (Singarimbun, 

1985).  

 

3.6. Alat Pengumpulan Data 

 Peneliti memperoleh data melalui penyebaran kuisioner. 

Penyebaran kuesioner ini mempunyai tujuan untuk mengetahui 

pengaruh CSR terhadap kinerja inovasi dan kinerja Usaha Kecil dan 

Menengah di Semarang. 
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3.7. Pengujian alat pengumpulan data (Teknik Analisis Data) 

3.7.1.  Menyatakan Hipotesis 

Peneliti menggunakan hipotesis nol atau hipotesis alternatif 

sebagai hipotesisnya (Murniati dkk, 2013). 

 

3.7.2.  Memilih Pengujian Statistik 

Pengujian prasyarat untuk menetapkan apakah model struktural 

sudah memenuhi asumsi yang disyaratkan dengan menggunakan aplikasi 

SPSS.   Adapun langkah-langkahnya adalah: 

1.  Pengujian Validitas 

  Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah (valid) atau 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk menguji validitas 

dari daftar pertanyaan dengan taraf signifikansi 10% menggunakan 

rumus koefisien korelasi product moment. Alasan menggunakan 

metode ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 

dua variabel.  

  Uji validitas ini dilakukan menggunakan SPSS dengan 

membandingkan nilai rhitung dengan r tabel. Kriteria pengujian 

validitas: 

Jika r hitung (rxy) > r kritis (tabel) maka kuesioner tersebut valid 
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Jika r hitung (rxy) < r kritis (tabel) maka kuesioner tersebut tidak 

valid 

2. Pengujian Reliabilitas 

  Pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui 

konsistensi diantara item-item pertanyaan dalam suatu instrumen. 

Untuk melihat reliabilitas instrument dalam penelitian ini 

digunakan pendekatan internal dengan cronbach alpha masing – 

masing. Jika nilai Cronbach’s Alpha lebih kecil dari 0,1 maka item 

x dinyatakan tidak reliabel. Sedangkan jika nilai Cronbach’s Alpha 

lebih besar dari 0,1 maka item x dinyatakan reliabel. 

  Hasil penelitian menunjukkan reliabel jika koefisien 

alphanya lebih besar dari 0,1 artinya kuesioner dapat dipercaya dan 

dapat digunakan untuk penelitian. 

 

3. Analisis Regresi  

Y = α + β1 X + €......................................................................... (H1) 

Dimana:  

Y = Kinerja Inovasi 

α = konstanta  

β1 = koefisien regresi  

X = CSR 

€= error 

Y = α + β2 X + €......................................................................... (H2) 
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Dimana:  

Y = Kinerja UKM 

α = konstanta  

β2 = koefisien regresi  

X = CSR 

€= error 

 

Y = α+ β1 X + β2 M + €............................................................(H3) 

Dimana: 

Y = Kinerja UKM 

α = konstanta  

β1 – β2 = koefisien regresi  

X = CSR 

M = Kinerja Inovasi 

€= error 

 

3.7.3.  Memilih Tingkat Keyakinan 

Tingkat keyakinan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebesar 90% yang artinya peneliti menggunakan tingkat error yang dapat 

ditoleransi sebesar 10%. 
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3.7.4.  Menghitung Nilai Statistik 

Peneliti menggunakan SPSS untuk perhitungan nilai statistik, sebagai 

program komputer yang akan membantu dalam menghitung nilai statistik dari 

semua data yang telah diperoleh. 

 

3.7.5.  Mendapatkan Nilai Uji Kritis 

Peneliti akan menggunakan program SPSS untuk mendapatkan nilai uji 

sebagai program yang akan membantu peneliti dalam menganalisisnya. Peneliti 

juga menggunakan pengujian satu arah (one-tailed) untuk menguji hipotesis 

karena hipotesis dalam penelitian ini  berarah positif. 

 

3.7.6.  Menginterpretasikan Hasil 

Pada penelitian ini menggunakan alat analisis uji SPSS. Interpretasi dari 

hasil yang didapat berupa H1 dan H2 diterima apabila nilai β1 dan β2> 0 serta nilai 

probability < 0,10, dan nilai t hitung> t tabel.   

 

3.8. Sobel test 

Sobel Test merupakan alat pengujian signifikansi indirect effect yang 

umum digunakan dan banyak direkomendasikan MacKinnon dkk, 2002 dalam 

Murniati, dkk (2013). Tujuan Sobel Test adalah untuk mengetahui apakah 

mediator (M) memediasi hubungan IV ke DV. Sobel test akan efektif dilakukan 

hanya pada pengujian dengan sampel besar. Preacher, K. J., & G.J. Leonardelli 

merekomendasikan jika memungkinkan sebaiknya peneliti menggunakan, 
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bootstrapping agar hasilnya lebih baik. Turunan standard error pada Sobel 

diasumsikan berasal dari estimasi atas a dan b berasal dari regresi yang 

independen (berbeda), dan regresinya merupakan multiple regression bukan 

pengujian regresi lainnya (misalnya: logistic regression, structural equation 

modeling, dan multilevel modeling). Pengujian ini menggunakan unstandardized 

coefficients. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung CSR, 

Kinerja Inovasi, dan Kinerja Usaha Kecil Menengah  

 

Persamaan regresi: 

KUKM = α + β1.CSR 

KUKM = α + β1.CSR + β2.KI 

     

Mediasi menyiratkan hipotesis kausal dimana sebuah variabel independen 

mempengaruhi variabel meditor, dan variabel mediator mempengaruhi variabel 

dependen menurut Holland dan Sobel dalam (Murniati dkk ,2013). Jika variabel X 

diasumsikan mempengaruhi variabel Y. Variabel X disebut initial variable 

KINERJA 

INOVASI (KI) 

CSR 

 

KINERJA USAHA 

KECIL MENENGAH 

(KUKM) 
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(Independen variabel) dan variabel yang dipengaruhi (Y) disebut outcome 

(Dependen variabel). Gambar berikut ini menunjukkan hubungan kedua variabel 

(tanpa variabel mediasi). 

Pengujian dengan variabel mediasi merupakan pengujian model yang 

dimana variabel independen (IV) berpengaruh terhadap variabel dependen (DV) 

bukan karena pengaruh langsung, tapi lebih merupakan pengaruh dari perubahan 

variabel mediasi (IVV) lalu perubahan variabel mediasi tersebut yang 

mempengaruhi perubahan variabel dependen. Ilmu psikologi lebih sering 

menyebut IV berpengaruh terhadap IVV dan IVV perpengaruh terhadap DV 

(IVIVVDV) hubungan tersebut disebut dengan “mediasi”. Ilmu Sosiologis 

lebih sering menyebut dengan “pengaruh tidak langsung” IV terhadap DV melalui 

IVV. MacKinnon dkk ,2002 dalam Murniati dkk, (2013) mereview 14 metoda 

yang berbeda untuk pengujian dengan variabel intervening. Mereka 

mengelompokkan metoda-metoda ini kedalam 3 pendekatan umum, yaitu: 

1) Causal Steps. 

Pendekatan ini menggunakan kriteria sesuai dengan Baron and Kenny and 

Judd and Kenny dalam (Murniati dkk ,2013) sebagai berikut: 

 

Langkah I. X harus berhubungan signifikan dengan Y. (mengestimasi dan 

menguji path c). Langkah ini menunjukkan adanya hubungan antar 

dua variabel yang kemungkinan akan dimediasi. Menggunakan 

simple regresi sederhana Uji pengaruh X terhadap Y (tanpa M) 
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hasilnyaharus signifikan. Model empiris yang dilakukan sebagai 

berikut: 

Model 1Y = β01 + cX + €1 

Langkah II. X harus berhubungan signifikan dengan M. (mengestimasi dan 

menguji path a). Langkah ini menunjukkan kemungkinan adanya 

mediator yang akan mempengaruhi variabel dependen. 

Menggunakan regresi sederhana Uji pengaruh X terhadap M (tanpa 

Y) hasilnya harus signifikan. Model empiris yang dilakukan sebagai 

berikut: 

Model 2  M = β02 + aX + €2 

 

Langkah III. M harus berhubungan signifikan dengan Y, dengan tetap 

memasukkan X dalam pengujian hubungan M dan Y. (mengestimasi 

dan menguji path b). HaI ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa 

pengaruh M terhadap Y juga dipengaruhi adanya X sebagai variabel 

independen, karena kedua variabel tersebut dipengaruhi secara 

langsung oleh X. Menggunakan regresi berganda (multiple 

regression analysis), Uji pengaruh X dan M terhadap Y. Pengaruh 

parsial M (yang mengontrol pengaruh X) harus signifikan. Model 

empiris yang dilakukan sebagai berikut: 

Model 3  Y = β03 + β1 X + β M + €3 
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Langkah IV. Pengujian Inirect Effect Langkah-langkah diatas hanya akan 

menghasilkan koefisien indirect effect. Satu dapat menguji hipotesis 

tentang indirect effect adalah dengan membagi koefisien indirect 

effect dengan standar eror (hasilnya adalah Z hitung) kemudian 

bandingkan dengan standard normal distribution (Z tabel). Berikut 

ini adalah beberapa pendekatan pengujian menggunakan Standar 

eror: 

b. Sobel Test 

Sobel Test merupakan alat pengujian signifikansi indirect 

effect yang umum digunakan dan banyak direkomendasikan 

MacKinnon dkk, 2002 dalam Murniati dkk, (2013). Tujuan 

Sobel Test adalah untuk mengetahui apakah mediator (M) 

memediasi hubungan IV ke DV. Sobel test akan efektif 

dilakukan hanya pada pengujian dengan sampel besar. 

Preacher, K. J., & G.J. Leonardelli merekomendasikan jika 

memungkinkan sebaiknya peneliti menggunakan, 

bootstrapping agar hasilnya lebih baik. Turunan standard 

error pada Sobel diasumsikan berasal dari estimasi atas a 

dan b berasal dari regresi yang independen (berbeda), dan 

regresinya merupakan multiple regression bukan pengujian 

regresi lainnya (misalnya: logistic regression, structural 

equation modeling, dan multilevel modeling). Pengujian ini 

menggunakan unstandardized coefficients. Berikut ini 
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adalah beberapa rumusan pengujian indirect effect 

MacKinnon, Warsi, & Dwyer dalam (Murniati dkk, 2013): 

 

 

a: unstandardized regression coefficient X (dalam 

regresi X  M), 

Sa
2
: standard error regression coefficient X yang 

mempengaruhi M, 

b: unstandardized regression coefficient M (dalam 

multiple regression X & M  Y), 

Sb
2
: standard error regression coefficient M (dalam 

multiple regression X & M  Y). 

Persamaan dalam Sobel test tidak memperhitungkan bagian 

ketiga pembaginya ( 2 * 2 a b S S ). Sobel test dan Aroian 

test juga digunakan dalam studi Monte Carlo (Murniati dkk, 

2013) dan hasilnya sangat baik, dan sesuai dengan sampel 

lebih dari 50. 

 

 

 


