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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari variabel penyaluran 

kredit dan suku bunga sehingga dapat dijadikan sebagai upaya mengembangan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini akan dibahas 

dengan mengacu hasil estimasi dari data-data yang diperoleh dan kemudian 

akan dipaparkan secara sistematis.  

3.2  Lingkup dan Objek Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan dengan mengambil data UMKM seluruh 

indonesia dari tahun 2000 – 2012. Selain itu, penelitian ini meneliti langsung dan 

mengambil lima narasumber UMKM untuk mendukung terhadap argument 

penulis yang sudah disampaikan pada bab satu. Berikut ke lima narasumber 

penelitian : 

Tabel 3.1 : Narasumber Penelitian 

No Nama Usaha Pemilik Alamat 

1 Toko Sembako AFIDS Bu Afids Jln. Brigen Katamso 
Sidoarjo 

2 Bengkel Manteb Bapak Anang Jln. Semampir Sidoarjo 

3 CV. Berkah 
Bersaudara 

Bapak Hanif Jln. Tanah Merah 
Surabaya 

4 Nata de coco “sidoel” Bapak Nur Jln. Candi Sidoarjo 

5 Warung Susu (Warsu) Bapak Winarto Jln. Bunga Cokelat Malang 
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3.3  Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

meliputi 3 variabel dependen dan 2 variabel independen. Variabel dependen 

adalah variabel Jumlah UMKM, Jumlah Tenaga Kerja (tk), Jumlah Omzet, 

sedangkan variabel independen terdiri variabel Suku Bunga (SB), Pemberian 

Kredit (Kr). 

3.4  Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

data sekunder merupakan data primer yang telah diolah dan disajikan baik oleh 

pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder disajikan 

antara lain dalam bentuk tabel-tabel dan diagram. Data sekunder  yang 

dikumpulkan dapat berupa artikel baik dari media masa maupun elektronik, 

literature dari bank Indonesia , Kementerian Koperasi dan UMKM, hingga 

penelitian terdahulu berupa skripsi, thesis, disertasi, buku-buku ekonomi, dan lain 

sebagainya. 

 

3.5. Definisi Operasional 

Definisi operasional ini bertujuan untuk memberi batasan pada setiap 

variabel  yang diteliti. Variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

Variabel Dependen : 

1. Jumlah UMKM, Jumlah perkembangan UMKM dari tahun 2000-2012 

yang dinyatakan dalam satuan unit. 



33 
 

2. Tenaga Kerja, total tenaga kerja di UMKM dari tahun 2000-2012 yang 

dinyatakan dalam orang. 

3. Omzet, hasil pendapatan dari produksi UMKM selama setahun yang 

dinyatakan dalam rupiah. 

Sedangkan Variabel Independen, yaitu : 

1. Suku bunga, bunga pinjaman yang akan dibayarkan oleh UMKM yang 

dinyatakan dalam persen. 

2. Pemberian kredit, jumlah pinjaman yang diterima oleh UMKM dari bank 

yang dinyatakan dalam rupiah. 

3.6. Uji Asumsi Klasik   

Untuk memperoleh hasil analisis data yang memenuhi  syarat pengujian, 

maka pengujian ini menggunakan pengujian asumsi klasik. Model regresi yang 

diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa (OLS)  atau Ordinary Least Square. 

Uji asumsi klasik tersebut terdiri dari:  

1.  Uji Normalitas  

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Untuk mengetahui apakah berdistribusi normal maka dibutuhkan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah 

dengan melihat nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan data 

tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 

maka data tersebut tidak berdistribusi normal. 
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2.  Uji Multikolinearitas  

Multikolinearitas adalah terjadi hubungan linear antara variabel bebas 

dalam suatu model regresi linear berganda (Gujarati, 2003). Hubungan linear 

antara variabel bebas dapat terjadi dalam bentuk hubungan linear yang 

sempurna (perfect) dan hubungan linear yang kurang sempurna (imperfect) 

Terjadinya multikolinearitas dalam model regresi linear berganda akan 

berdampak sebagai berikut (Gujarati, 2003 dan Widarjono, 2007)  : 

a. Penaksir OLS masih bersifat BLUE, tetapi mempunyai variansi dan 

kovariansi yang besar sehingga sulit mendapatkan taksiran (estimasi) 

yang tepat. 

b. Akibat penaksiran OLS mempunyai variansi dan kovariansi yang 

besar, menyebabkan interval estimasi akan cenderung lebih lebar dan 

nilai hitung statistic uji t akan kecil, sehingga membuat variabel bebas 

secara statistic tidak signifikan mempengaruhi variabel tidak bebas. 

c. Walaupun secara individu variabel bebas tidak berpengaruh terhadap 

variabel tidak bebas melalui uji t, tetapi nilai koefisien determinasi (R2) 

masih bisa relative tinggi. 

Selanjutnya untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam model 

regresi linear berganda dapat digunakan nilai variance inflation factor (VIF) dan 

tolerance (TOL) dengan ketentuan jika nilai VIF melebihi angka 10, maka terjadi 

multikolinearitas dalam model regresi. Dan jika nilai TOL sama dengan 1, maka  

tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. 
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3.  Uji Autokorelasi  

Autokorelasi adalah terjadinya hubungan/korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada  periode t dengan kesalahan pengganggu periode 

sebelumnya  (Ghozali, 2005). Cara untuk  melakukan uji autokorelasi yaitu 

dengan uji Durbin Watson. Uji durbin Watson digunakan untuk mendeteksi ada 

tidaknya autokorelasi dengan cara membandingkan dengan nilai DW dengan DW 

tabel, dengan kriteria sebagai berikut : 

 Jika DW < dl atau DW > 4 – dl, maka ada autokorelasi 

 Jika DW diantara du dan 4 – du, maka tidak ada autokorelasi 

 Jika DW diantara du dan dl atau 4 – du dan 4 - dl, maka tidak ada 

kesimpulan pasti 

du : batas atas dari DW tabel (DW upper bound) 

dl : batas bawah dari DW tabel (DW lower bound) 

jika dijabarkan dalam gambar, menurut Gujarati (2004;469) adalah sebagai 

berikut: 
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gambar 3.1 : Durbin-Watson  

 

4.  Uji Heteroskedastisitas  

Menurut Widarjono (2007), heteroskedastisitas merupakan variansi dari 

error model regresi tidak konstan atau variansi antar error yang satu dengan 

error yang lain berbeda. Dampak adanya heteroskedastisitas dalam model 

regresi adalah walaupun estimator OLS masih linear dan tidak bias, tetapi tidak 

lagi mempunyai variansi yang minimum dan menyebabkan perhitungan standard 

error metode OLS tidak bisa dipercaya kebenarannya. 

Dampak heteroskedastisitas tersebut menyebabkan estimator OLS tidak 

menghasilkan estimator yang BLUE dan hanya menghasilkan estimator OLS 

yang LUE (linear unbiased estimator). Untuk mendeteksi masalah 

heteroskedastisitas dalam model regresi dengan menggunakan metode Glejser. 

Glejser merupakan seorang ahli ekonometrika dan mengatakan bahwa nilai 

variansi variabel error model regresi tergantung dari variabel bebas. Jika hasil uji 

t dari model regresi yang diperoleh tidak signifikan, maka tidak ada 

heteroskedastisitas dalam model regresi (Widarjono, 2007). 



37 
 

 3.7  Regresi Linier Berganda  

Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  regresi linear 

berganda karena menggunakan tiga variabel terikat, yaitu unit UMKM, Tenaga 

Kerja UMKM dan Omset UMKM dan dua variabel bebas, yaitu suku bunga dan 

pemberian kredit. Model yang dikembangkan untuk pengujian adalah:  

Y Unit         =  a + b1 X Suku bunga + b2 X Pemberian kredit + e 

Y Tenaga kerja     = a + b1 X Suku bunga + b2 X Pemberian kredit + e  

Y Omset       = a + b1 X Suku bunga + b2 X Pemberian kredit + e 

Dalam penelitian ini uji yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 

1.  Uji t (Parsial)  

Pada dasarnya  uji t digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu 

variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. 

Formula hipotesis : 

Ho : bi ≤ 0, artinya variabel bebas tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif 

terhadap variabel terikat; 

Ha : bi ≥ 0, artinya variabel bebas berpengaruh positif terhadap variabel terikat. 

Untuk mengetahui hipotesis digunakan kriterial bila t hitung ≥ t tabel, maka 

Ho ditolak dan Ha diterima. Kriterial tersebut mempunyai arti ada pengaruh positif 

variabel bebas terhadap variabel terikat dengan derajat keyakinan yang 

digunakan sebesar  = 1%,  = 5%,  = 10%, begitu pula sebaliknya bila t hitung 

≤ t tabel maka menerima Ho dan menolak Ha artinya ada pengaruh positif 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 



38 
 

 

2. Uji F (Simultan)  

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat. Rumusan hipotesis yang diuji :  

Ho : b1 = b2 = 0, berarti secara bersama-sama tidak ada pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

Ha : minimal ada I b yang berbeda dengan nol, berarti secara bersama-sama ada 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Untuk menguji hipotesis tersebut dilakukan dengan membandingkan Sig. F 

yang diperoleh dengan tingkat sig. 5%, jika sig. F lebih kecil dari 5% berarti Ho 

ditolak dan sebaliknya jika tingkat sig. F lebih besar dari 5% Ho diterima. 

3. Uji R2 (Koefisien Determinan) 

Uji R2  digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar persentase 

variasi dalam variabel terikat pada model dapat diterangkan oleh variabel 

bebasnya. Dimana apabila nilai R2 mendekati 1 maka ada hubungan yang kuat 

dan erat antara variabel terikat terhadap variabel bebas dan penggunaan model 

tersebut dibenarkan. Sedangkan koefisien determinasi adalah untuk mengetahui 

seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel tidak 

bebas yang dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa 

ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi (R2) terjadi bias terhadap 

satu variabl bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian 

garis regresi dengan sebaran data, R2 menghadapi masalah karena tidak 

memperhitungkan derajat bebas. 


