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BAB III METODE PENELITIAN 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah pelaku UMKM Sentra Lunpia di Kota 

Semarang 

 

3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

3.2.1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2010) populasi adalah objek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang  telah ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi pada penelitian ini adalah 

pelaku UMKM Sentra Lunpia yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kota Semarang sebanyak 105. 

3.2.2. Sampel 

Keterbatasan peneliti pada aspek tenaga, waktu menjadi pertimbangan 

untuk mengambil sampel dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. 

Menurut  Roscoe (Sugiyono,2015) ukuran sampel yang digunakan dalam 

penelitian minimum 30 responden. 

3.2.3. Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling, yaitu 

setiap unsur di dalam populasi tidak memiliki kesempatan yang samauntuk dipilih 

menjadi sampel. dengan  metode Purposive sampling. Teknik Purposive sampling 

merupakan teknik pengambilan sampel dengan seleksi dan kriteria tertentu dan 

memiliki sangkut paut dengan populasi yang telah diketahui 

sebelumnya.(Sugiyono,2010). Kriteria dalam pemilihan sampel adalah UMKM 

yang terdaftar dalam UMKM Kota Semarang. 
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3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitan ini adalah data primer mengenai pengaruh 

pengetahuan keuangan dan sikap keuangan terhadap perilaku keuangan pada 

pelaku UMKM Sentra Lunpia di Kota Semarang. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM Sentra Lunpia di 

Kota Semarang. 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara 

membagikan kuesioner  kepada pelaku UMKM Sentra Lunpia di Kota Semarang. 

Penggunaan kuesioner untuk memperoleh data. Penetapan isian skor angket 

dengan menggunakan skala Likert (Sugiyono, 2010) memiliki nilai numerik  

mulai dari yang terkecil (1)  Sangat Tidak Setuju (2), Tidak Setuju (3), Setuju (4), 

Sangat Setuju. 

3.3.3. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.3.3.1. Validitas 

Menurut Soegiyono, (2010) hasil penelitian yang valid bila terdapat 

kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada obyek yang diteliti. Pengujian validitas instrument dapat diukur melalui 

analisis item, mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total. 

Item yang mempunyai korelasi positif dengan skor total serta korelasi 

yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi. 

Sayarat minimum dianggap memenuhi syarat apabila r = 0.3. apabila korelasi 

antara butir dengan skor total kurang dari 0.3 maka butir dalam instrument 

dinyatakan tidak valid (Masrun, dalam Sugiyono,2010). 

Pengujian validitas dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu  dilaukan pada 

pra survey dan survey terhadap UMKM Lunpia sebagai berikut: 
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1. Pra survey terhadap 30 responden  

a. Hasil output korelasi  pengetahuan keuangan mempunyai nilai sig.(2-

tailed) untuk korelasi antara item X1_1 sampai dengan X1_36 berada di 

antara 0.000 sampai 0.045 terhadap  total skor lebih kecil dari 0.05 dan 

koefisien korelasi Pearson mempunyai nilai diantara 0.369 sampai 0.789 

lebih besar dibanding nilai r tabel sebesar 0.2706  

b. Hasil output korelasi  sikap keuangan mempunyai nilai sig.(2-tailed) untuk 

korelasi antara item X2_1 sampai dengan X1_12 berada di antara 0.000 

sampai 0.018 terhadap  total skor lebih kecil dari 0.05 dan koefisien 

korelasi Pearson mempunyai nilai diantara 0.408 sampai 0.639 lebih besar 

dibanding nilai r tabel sebesar 0.2706  

c. Hasil output korelasi  sikap keuangan mempunyai nilai sig.(2-tailed) untuk 

korelasi antara item Y_1 sampai dengan Y_20 berada di antara 0.000 

sampai 0.04 terhadap  total skor lebih kecil dari 0.05 dan koefisien korelasi 

Pearson mempunyai nilai diantara 0.377 sampai 0.932 lebih besar 

dibanding nilai r tabel sebesar 0.2706  

Maka dapat disimpulkan pernyataan pengetahuan keuangan X1_1 sampai 

X1_36; sikap keuangan X2_1 sampai X2_12 dan Perilaku keuangan Y1 

sampai Y20  adalah valid,  sehingga dapat digunakan sebagai alat dalam 

pengumpulan data pada penelitian ini. 

 

2. Survey Terhadap 53 UMKM Lunpia 

a. Hasil output korelasi  pengetahuan keuangan mempunyai nilai sig.(2-

tailed) untuk korelasi antara item X1_1 sampai dengan X1_36 berada di 

antara 0.000 sampai 0.006 terhadap  total skor lebih kecil dari 0.05 dan 

koefisien korelasi Pearson mempunyai nilai diantara 0.338 sampai 0.604 

lebih besar dibanding nilai r tabel sebesar 0.2706  

b. Hasil output korelasi  sikap keuangan mempunyai nilai sig.(2-tailed) untuk 

korelasi antara item X2_1 sampai dengan X2_12 berada di antara 0.000 

sampai 0.013 terhadap  total skor lebih kecil dari 0.05 dan koefisien 
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korelasi Pearson mempunyai nilai diantara 0.376 sampai 0.827 lebih besar 

dibanding nilai r tabel sebesar 0.2706  

c. Hasil output korelasi  perilaku keuangan mempunyai nilai sig.(2-tailed) 

untuk korelasi antara item Y1 sampai dengan Y_20 berada di antara 0.000 

sampai 0.006 terhadap  total skor lebih kecil dari 0.05 dan koefisien 

korelasi Pearson mempunyai nilai diantara 0.358 sampai 0.747 lebih besar 

dibanding nilai r tabel sebesar 0.2706. 

Maka dapat disimpulkan X1_1 sampai X1_36  adalah valid,  sehingga 

dapat digunakan sebagai alat dalam pengumpulan data pada penelitian ini. 

3.3.3.1. Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2002) reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indicator dari variable atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu.Untuk memastikan reabilitas instrument, digunakan rumus Alpha 

Cornbach (Numaly, dalam Gozali, 2011) dengan ketentuan sebagai berikut:: 

a. Apabila hasil koefisien Alpha (α) > 0,7 maka kuesioner tersebut 

reliabel. 

b. Apabila hasil koefisien Alpha (α) < 0,7 maka kuesioner tersebut tidak 

reliabel 

Pengujian validitas dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu  dilaukan pada 

pra survey dan survey terhadap UMKM Lunpia sebagai berikut: 

1. Pra Survey terhadap 30 Responden 

Hasil  uji reliabilitas dalam uji instrumen terhadap 30 responden menunjukan 

bahwa koefisien relibialitas pengetahuan keuangan 0.954,  koefisien 

reliabilitas sikap keuangan 0.784 dan untuk koefisien reliabilitas perilaku 

manajemen 0.959 secara keseluruhan dengan nilai lebih besar dari 0.7 

sehingga ke tiga variabel dinyatakan realibel dan dapat dipakai sebagai alat 

untuk pengumpulan data dalam penelitian. 

2. Survey terhadap 53 UMKM Lunpia  

Hasil  uji reliabilitas dalam uji instrumen terhadap 53 responden UMKM 

Lunpia menunjukan bahwa koefisien relibialitas pengetahuan keuangan 0.737,  
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koefisien reliabilitas sikap keuangan 0.761 dan untuk koefisien reliabilitas 

perilaku manajemen 0.741 secara keseluruhan dengan nilai lebih besar dari 0.7 

sehingga ke tiga variabel dinyatakan realibel dan dapat dipakai sebagai alat 

untuk pengumpulan data dalam penelitian. 

3.4. Alat Analisis Data 

3.4.1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan tingkat literasi pelaku UMKM Lunpia di 

Kota Semarang. 

3.4.2. Regresi Berganda 

Menurut Gujarti (1995) analisis regresi adalah studi mengenai 

ketergantungan variable dependen (terikat) dengan satu atau lebih variable 

independen (variable penjelas atau bebas), (dalam Ghozali,2002). Dalam 

penelitian ini akan diuji pengaruh variable bebas (independen variable) 

Pengetahuan Keuanagan (X1) dan Sikap Keuangan (X2) terhadap variable 

tergantung  (dependen variable)  Perilaku Manajemen. (Y). Perhitungan 

regresi liner berganda dapat dihitung menggunakan program komputer 

SPSS (Statistical Package for Social  Science).  

  Persamaan uji regresi linier berganda yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

Y  = α + b1X1+b2X2 

Keterangan : 

Y  = Perilaku Manajemen Keuangan 

α  = Konstanta regresi 

b  = Koefisien regresi atau angka arah (variabel bebas) 

X1   = Pengetahuan Keuangan 

X2 = Sikap Keuangan 

3.4.3. Uji Hipotesis 

a. Uji T 
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Uji T menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable penjelas  secara 

individu menerangkan variable terikat.besar pengaruh setiap variable 

independen terhadap variable dependen. 

Jika : H0 : bi = 0 

Suatu variable penjelas bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variable terikat. Hipotesis Alternatif (HA) parameter suatu variable tidak 

sama dengan nol. 

Jika : HA : bi ≠ 0 

Variable tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variable 

terikat. 
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