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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif, 

karena teknik pengumpulan datanya diperoleh dari kusioner, atau sumber data 

primer. Pada penelitian kuantitatif teori atau paradigma teori digunakan untuk 

menuntun peneliti menemukan masalah penelitian, menemukan hopotesis, 

menemukan konsep-konsep, menemukan metodologi dan menemukan alat-alat 

analisis data (Bungin, 2017:25). 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  sejak dikeluarkannya izin 

penelitian tanggal 23 Juni 2020 sampai diterimanya penelitian ini tanggal 30 

Agustus 2020. Dalam kurun waktu 2 (dua) bulan 7 (tujuh) hari. 

2. Tempat Penelitian 

Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ladongi, Kabupaten 

Kolaka Timur. 

3.3  Desain Penelitian 

Adapun desain penelitian ini adalah terdiri dari Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) sebagai variabel bebas dan Pendapatan sebagai variabel terikat. 
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Gambar 2  

Desain Penelitian 

                                                                       α   ? 

 

 

Teori: Kasmir (2011)   Teori: Hernanto (2010) 

*Sumber diolah dilapangan, tahun 2020 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, obyek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan 

dua variabel yaitu variabel terikat (dependent) dan variabel bebas (independent) :  

1. Variabel independen (X) atau juga disebut variabel bebas adalah merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Kredit Usaha Rakyat (X)  

2. Variabel Dependen (Y) atau sering juga disebut variabel terikat adalah variabel 

yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Nazir, 

2011:39). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Pendapatan Usaha (Y). 

 

(X)                                      

Kredit Usaha 
Rakyat 

(Y) 

Pendapatan 
Usaha 
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Gambar 3 

Hubungan Antar Variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sumber Diolah dilapangan, Tahun 2020 

Rumus : Reduced form 

Dik: y = f (x) 

Dimana terdapat hubungan 

x    α    y 

Dimana  : y = f(x) 

Sehingga  : y = f(αo xo + α1 x1 + y + e) .........(1) 

 

α ? 
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3.5 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari 

objek atau subjek (Sugiyono, 2011:80). Dari pengertian tersebut dapat dipahami 

bahwa populasi tidak hanya keseluruhan subjek atau objek penelitian saja akan 

tetapi juga termasuk karakteristik-karakteristik yang melekat di dalamnya. 

Populasi pada penelitian ini adalah petani padi yang merupakan nasabah Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) Bank BRI KCP unit Ladongi pada tahun 2020. Dalam 

penelitian ini jumlah populasi adalah sebanyak 115 orang yang diabil dari hasil 

observasi. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis tidak 

mengambil dari keseluruhan populasi. Akan tetapi, penulis mengambil sampel 

separuh dari populasi yang ada. Sampel dalam penelitian ini dihitung dengan 

menggunakan rumus Slovin: 

 

Dimana : 

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

e = Kelonggaran peneliti karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat 

ditolerir. 

)(1
2

eN

N
n

+

=
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Sehingga untuk mendapatkan jumlah sampel maka : 
 

)1,0115(1

115
2x

n
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115

x
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+
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15,11

115

+

=n  

 

15,2

115
=n  

 
488,53=n    

 
Jadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 53 orang.  

3.6 Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dimana 

data yang dinyatakan yaitu dalam bentuk angka yang merupakan hasil dari 

perhitungan dan pengukuran.  

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperbolehkan secara 

langsung dari aslinya yang berupa kuesioner, jajak pendapatan dari individu 

atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau 

hasil pengujian benda. 

b.  Data Skunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, 
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yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi atau telah dikumpulkan oleh 

pihak lain. yaitu data yang mencakup buku-buku, hasil penelitian dan 

seterusnya, atau data dan wawancara yang mendukung pembahasan. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner (Angket)  

Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi beberapa pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013:199). Teknik pengumpulan data ini dilakukan 

untuk mendapatkan informasi melalui pertanyaan atau pernyataan tertulis yang 

diajukan kepada petani Kecamatan Ladongi yang merupakan nasabah Kredit 

Usaha Rakyat (KUR). 

2. Dokumentasi  

Suharsimi Arikunto mengatakan, di dalam melaksanakan metode 

dokumentasi, peneliti menyelidiki sumber-sumber tertulis seperti buku, majalah, 

dokumen, peraturan, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2013:201). Teknik 

pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan data dari Bank BRI unit 

Ladongi. 

3.8  Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier sederhana. 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

perhitungan statistik, yaitu dengan penerapan SPSS 23. Sebelum data di analisis 

menggunakan SPSS 23, peneliti ini menggunakan Miscrosoft Excel untuk 

mengumpulkan data mentah. Setelah data-data diperlukan yang diperlukan dalam 

penelitian ini terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis data yang terdiri 
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dari metode uji kualiditas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Adapun 

penjelasan mengenai analisis data tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Uji Validitas dan Reabilitas 

Uji validitas merupakan tolak ukur dimana kesimpulan yang dibuat dengan 

berdasarkan skor menurut angka menjadi sesuai, bermakna, dan berguna 

(Bahruddin, 2014:66). Sebuah instrument  dapat dikatakan valid apabila dapat 

mengukur apa yang akan diukur dengan tepat. Tinggi rendahnya validitas 

instrumen akan  menunjukan sejauh mana data terkumpul tidak menyimpang dari 

gambaran tentang validitas yang dimaksud. Untuk mencari validitas instrumen 

dapat digunakan rumus korelasi product moment dengan bantuan program 

aplikasi program aplikasi spss dengan rumus sebagai berikut. 

                    rxy = 
�∑���(∑�)

√(�∑�	�(∑�)	(�∑�	�(∑�)	) 

Keterangan : 

rxy   = Koefisien korelasi product momento 

ΣXY = Jumlah hasil perkalian variabel X dan Y 

ΣX = Jumlah semua data variabel X 

ΣY = Jumlah semua data variabel Y 

ΣY2  = Jumlah semua data Y dikuadratkan 

ΣX2  = Jumlah semua data X dikuadratkan 

N = Jumlah responden 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik. Untuk menguji instrumen digunakan rumus alpha sebagai 

berikut (Sugiono, 2007:172): 
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                            r11= 
 �
(��� 
1 −

∑��	
∑��	 

Keterangan : 

r11 = Reliabilitas istrumen 

K = Banyaknya butir pertanyaan 

ΣSb2 = Jumlah varians butir 

ƩSt2 = Varians total 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik, yaitu dalam penggunaan regresi, terdapat dua asumsi 

dasar yang terpenting sebagai syarat penggunaan metode regresi. Dengan 

terpenuhinya asumsi tersebut, maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan 

mendekati atau sama dengan kenyataan. Asumsi tersebut adalah asumsi tentang 

multikolinearitas, normalitas, dan autokorelasi. 

a. Uji Multikolinearitas 

Gejala Multikolinearitas dapat dikatakan terjadi dalam model regresi jika 

antar variabel independen memiliki tingkat korelasi yang tinggi satu sama lain 

(Nurhasanah, 2017:31). Namun, pada kenyataannya multikolinearitas 

sempurna hampir tidak pernah ada dalam suatu estimasi penelitian, melainkan 

lebih kepada multikolinearitas yang hampir mendekati nilai  ketentuan ataupun 

lebih tinggi dari nilai ketentuannya. Artinya multikolinearitas dalam suatu 

estimasi bisa menjadi tinggi tetapi tidak sempurna (Gujarat, 2006:61). Dampak 

yang akan terjadi ketika terjadinya multikolinearitas adalah interval keyakinan 

akan semakin lebar yang artinya nilai standar eror dari koefisien  menjadi 

tidak dipercaya sehingga hasil uji t tidak valid dan hasil estimasi menjadi tidak 

efisien. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi 



 

38 
 

ditemukan kolerasi antara variabel inddependen yang kuat atau tinggi. Cara 

mendeteksi multikolinearitas yaitu dengan melihat apakah dua variabel 

memeiliki nilai matrix kolerasi lebih dari 0,85 (Widarjono, 2013:104). 

b. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi (autocorrelation) adalah hubungan antara residual satu 

observasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul 

pada data yang bersifat runtut waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa 

sekarang dipengaruhi data pada masa-masa sebelumnya. Meskipun demikian, 

tetap dimungkinkan otokorelasi dijumpai di satu yang bersifat antar objek 

(cross section). 

Autokorelasi merupakan varian residual yang tidak konstan pada regresi 

sehingga akurasi hasil prediksi menjadi meragukan. Model yang digunkan 

adalah dengan menggunakan uji Breusch-Godfrey LM Test. Model regresi 

linier berganda dikatakan tidak terdapat Autokorelasi jika tidak ada satupun 

variebel bebas yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat 

dari periode sebelumnya. Nilai dari probabilitas F-Square pada signifikansinya 

yang berada diatas tingkat kepercayaan 5% atau nilai probability-value > 0,05. 

3. Analisis Statistik Deskriptif 

Anaalisis Statistik Deskriptif yaitu menampilkan data berupa angka-angka 

kemudian mendeskripsikannya dan ditarik kesimpulan. Adapun perolehan 

persentasenya dengan rumus sebagai berikut: 

P = 
�
� 	× 100 

Dimana : 
 

p = presentase  
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F = Frekuensi  

N = Jumlah responden 

4. Uji Bivariat 

Analisis bivariat adalah analisis yang dilakukan untuk menguji hipotesis 

penelitian, yaitu melihat  hubungan antara variabel independen (bebas) dan 

variabel dependen (terikat) dengan menggunakan uji statistik sesuai skala data 

yang sesuai. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Chi 

Square (X2). Uji Chi Square digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, 

dimana variabel yang dihubungkan baikvariabel independen maupun dependen 

berjenis kategorik. Adapun persamaan Chi Square adalah sebagai berikut: 

X2 = ∑ (0- E)2 

Df = (k-1) (b-1) 

Keterangan:  

X2 = Chi Square 

0   = nilai yang diamati 

E  = nilai yang diharapkan 

Df= derajat kebebasan 

k  = kolom 

b  = baris 

Hasil uji Chi Square dapat menunjukkan probabilitas kejadian, dimana jika 

nilai p-value (sig.) > 0,05 maka H0 diterima, artinya secara statistik tidak terdapat 

hubungan yang bermakna antara variabel independen dan variabel dependen. 

Sebaliknya, jika p-value (sig.) < 0,05 maka H0 ditolak, artinya terdapat hubungan 

yang bermakna antara variabel independen dan variabel dependen. 
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Tahap selanjutnya adalah melihat kekuatan hubungan antara variabel 

independen dan variabel depanden yang dapat dilihat dari nilai Odds Ratio (OR), 

denga rumus: 

OR=
��
�� 

Jika nilai OR = 1, berarti tidak dapat hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen. Jika OR < 1, berarti variabel independen memperkecil 

resiko kejadian variabel dependen. Sedangkan jika OR > 1, artinya variabel 

independen meningkatkan risiko kejadian variabel independen. Adapun penyajian 

data pada penelitian ini disajikan dalam bentuk table dan narasi. 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji F 

Pengujian F adalah uji sacara bersama-sama seluruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan untuk membandingkan pada 

tingkat nilai signifikan dengan nilai α (5%) pada tingkat derajat 5%. 

Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat sig α (5%) dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika nilai Sig < α maka Ho ditolak 

2. Jika niali Sig > α maka Ho diterima 

b. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen secara parsial berepengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel dependen secara 

parsial dengan derajat keabsahan 5% . pengambilan kesimpulan adalah dengan 
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melihat nilai signifikan yang dibandingkan dengan nilai α (5%) dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1.  Jika nilai Sig < α maka Ho ditolak 

2.  Jika niali Sig > α maka Ho diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


