
28 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian 

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Sugiyono 

(2015:2), metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang 

valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu 

pengetahuan sehingga gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan 

dan mengantisifikasi masalah. Metode penelitian digunakan sebagai panduan 

peneliti untuk melakukan penelitian secara organisir sehingga didapatkan hasil 

yang akurat.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut 

Sugiyono (2015:7) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada sifat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu yang memiliki tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan dan 

digeneralisasikan. 

 

3.2. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian explanatory research 

(penelitian penjelasan) atau dikenal juga sebagai pengujian hipotesis dengan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian eksplanatori ini menguji suatu hipotesis antara 

variabel yang satu dengan variabel lainnya dan variabel tersebut saling 

berpengaruh antara satu dengan yang lain. Menurut Sugiyono (2015:21), 
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penelitian eksplanatori merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan 

kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel 

dengan yang lain. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh 

fleksibilitas strategi terhadap kinerja perusahaan. 

 

3.3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. 

Penelitian ini dilakukan di KUD (Koperasi Unit Desa) Tani Wilis Desa Dono 

Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung dengan pertimbangan KUD Tani 

Wilis merupakan KUD yang didirikan pada tahun 1980 dan dapat bertahan 

sampai saat ini dengan memiliki unit usaha yang menguntungkan.  

 

3.4. Populasi dan Sampel 

3.4.1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2015:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Berdasarkan banyaknya satuan analisis dalam suatu populasi, 

maka populasi dapat dibedakan menjadi populasi terbatas dan populasi tidak 

terbatas. Secara teoritis, suatu populasi dikatakan terbatas jika jumlah satua 

analisis sebagai anggotanya dapat dihitung. Populasi dari penelitian ini adalah 

karyawan KUD Tani Wilis sebanyak 117 orang. 
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3.4.2. Sampel  

Menurut Sugiyono (2015:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah Pengurus KUD Tani Wilis yang terdiri dari badan pengurus 

utama, badan pengawas, manager utama, kepala bagian dan staf bidang. Menurut 

Roscoe dalam Sugiyono (2012:91), dalam penelitian multivariate ukuran sampel 

sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Sehingga 

dalam penelitian perhitungan sampelnya adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah variabel = 2 variabel 

2. Jumlah sampel yang diambil 10 x 2 = 20 variabel. 

Untuk menghindari hasi yang bias atau mengurangi kesalahan, peneliti 

menetapkan jumlah sampe yang akan diambil adalah 50 sampel. 

 

3.4.3. Teknik Pengambilan Sampel  

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:96). Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah badan pengurus utama, badan pengawas, manager utama, 

kepala bagian dan staf bidang. Pertimbangan memilih sampel tersebut karena 

responden yang dibutuhkan adalah karyawan KUD yang terkait dengan strategi 

dan ikut andil dalam pengambilan keputusan. 
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3.5. Jenis Data 

Berdasarkan sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan 

sumber primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan 

peneliti adalah : 

1. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi 

penelitian, dapat diperoleh dari pihak-pihak yang ada pada suatu lembaga 

atau informan yang telah dipilih oleh peneliti. Pada penelitian ini, data 

primer diperoleh melalui kuisioner yang disebarkan kepada responden, yaitu 

Pengurus KUD Tani Wilis yang terdiri dari Badan Pengurus Utama, Badan 

Pengawas, Manager Utama, Manager dan Kepala Bagian. 

2. Data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari sumber lain yang 

diperlukan sebagai penunjang penelitian. Data sekunder ini dapat berupa 

catatan atau laporan yang berupa arsip atau dokumen. Pada penelitian ini, 

data sekunder berupa catatan sejarah perkembangan KUD Tani Wilis, visi 

misi KUD Tani Wilis, Struktur Organisasi KUD Tani Wilis, dan 

perkembangan volume usaha KUD Tani Wilis. 

 

3.6. Definisi Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2012:2) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Variabel 

adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai 

bisa berbeda pada berbagai waktu untuk obyek atau orang yang sama, atau pada 

waktu yang sama untuk obyek atau orang yang berbeda (Sekaran, 2011:115). 
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Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel yang digunakan, yaitu: variabel 

bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). 

1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 

perubannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2012:59). Variabel bebas 

(X) dalam penelitian ini adalah fleksibilitas strategi. Fleksibilitas strategi adalah 

kemampuan perusahaan untuk merubah strategi sebagai respon atas perubahan 

lingkungan. Fleksibilitas strategi ini diukur dengan indikator perhatian, penilaian, 

tindakan (Shimizu dan Hitt, 2004). 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012:59). Variabel terikat (Y) dalam 

penelitian ini adalah kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan adalah kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan sesuatu dalam periode tertentu dengan mengacu 

pada standar yang telah ditetapkan. Chong (2008) menyatakan bahwa terdapat dua 

pendekatan yang dapat dilakukan dalam mengukur kinerja perusahaan, yaitu 

pengukuran secara subyektif dan obyektif. Pengukuran kinerja yang didasarkan 

pada pendekatan subyektif didasarkan pada pendapat responden. Sedangkan 

pengukuran kinerja yang didasarkan pada pendekatan obyektif didasarkan pada 

fakta yang diamati, baik dengan meminta responden untuk mendapat nilai absolut 

atau dengan mengakses sumber data sekunder. Oleh karena pengumpulan data 

secara obyektif sangat sulit dilakukan maka penelitian ini menggunakan 

pendekatan subyektif. Kinerja perusahaan pada penelitian ini diukur dengan 

indikator profitabilitas, tingkat penjualan, modal usaha (Hardi Supeno, 2015). 



33 
 

Definisi operasional variabel secara singkat akan ditunjukkan pada Tabel 

3.1 berikut ini : 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Indikator Item Sumber 

Fleksibilitas 

Strategi (X) 

Perhatian 

(attention) 
1. Pengambilan keputusan KUD 

Tani Wilis diambil berdasarkan 

pengalaman kesuksesan masa 

lalu 

2. Pengambilan keputusan KUD 

Tani Wilis bersifat rutin, positif 

dan saling menguntungkan 

Shimizu dan 

Hitt (2004) 

 

Penilaian 

(assesment) 

3. Perbaikan-perbaikan dilakukan 

terhadap kelemahan KUD Tani 

Wilis 
4. KUD Tani Wilis memberikan 

perhatian atau kepedulian 

kepada tenaga kerja 

 

 

Tindakan 

(action) 
5. KUD Tani Wilis memiliki 

pilihan atau opsi untuk 

menghadapi perubahan 

lingkungan di sekitarnya 

6. Ketidakpastian lingkungan 

bisnis merupakan tantangan 

bagi KUD Tani Wilis  

 

Kinerja 

Perusahaan 

(Y) 

Profitabilitas 7. Keuntungan yang diperoleh 

KUD Tani Wilis selalu 

meningkat dari tahun ke tahun 

8. Laba yang diperoleh KUD 

Tani Wilis sebagian digunakan 

untuk menambah modal 

Hardi Supeno 

(2015) 

 

Tingkat 

penjualan 
9. Jumlah unit produk KUD Tani 

Wilis yang terjual selalu 

meningkat dari tahun ke tahun 
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 10. Tingkat pertumbuhan 

jumlah uang penjualan 

produk dan jasa KUD Tani 

Wilis selalu meningkat 

 

Modal Usaha 11. Tingkat pengembalian modal 

usaha KUD Tani Wilis cepat 

12. Penambahan modal usaha 

meningkatkan hasil kerja KUD 

Tani Wilis 

 

Sumber: Data Primer Diolah (2017) 

 

3.7. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner dengan 

menggunakan Skala Likert yang bertujuan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang (Sugiyono, 2012:134). Dengan menggunakan skala likert, 

variabel akan dijabarkan menjadi indikator variabel yang kemudian akan 

dijadikan sebagai dasar untuk menyusun item-item instrumen berupa pertanyaan. 

Jawaban dari setiap instrumen menandakan seberapa kuat subyek setuju atau tidak 

setuju dengan pernyataan pada skala 5 titik yang ditunjukkan pada tabel 3.2 beikut 

ini : 

Tabel 3.2 

Skala Likert 

Pernyataan Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber: Riduwan dan Kuncoro (2008) 
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3.8. Uji Instrumen 

Dalam melakukan uji instrumen penelitian ada dua uji yaitu uji validitas dan 

uji reliabilitas. Menggunakan instrumen yang valid dan reliabel dalam 

pengumpulan data, diharapkan hasil penelitian akan valid dan reliabel (Sugiyono, 

2012:122). Jadi instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat untuk hasil 

penelitian yang valid dan reliabel. 

3.8.1. Uji Validitas 

Menurut Zainal Mustafa (2009:164) validitas merupakan ukuran seberapa 

tepat instrumen itu mampu menghasilkan data sesuai dengan ukuran yang 

sesungguhnya yang ingin diukur. Hasil penelitian dikatakan valid bila terdapat 

kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi di 

obyek penelitian. Sedangkan penelitian yang dikatakan tidak valid apabila tidak 

ada kesesuaian antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada obyek penelitian. Uji validitas dilakukan dengan rumus korelasi 

product moment yang dikemukakan oleh Pearson dalam Sugiyono (2012:183), 

yaitu: 

𝑟𝑥𝑦

𝑛 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − (∑ 𝑥𝑖)(∑ 𝑦𝑖)

√[𝑛 ∑ 𝑥𝑖2 − (∑ 𝑥𝑖)2][𝑛 ∑ 𝑦𝑖
2

− (∑ 𝑦𝑖)2]

 

Keterangan: 

r = korelasi nilai 

n = banyaknya sampel 

x = skor item x 

y = skor item y 
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Validitas tidaknya suatu item dapat diketahui dengan membandingkan 

indeks korelasi product moment (r hitung) dengan nilai kritis atau probabilitasnya. 

Apabila probabilitas ≤ 0,05 maka alat ukur tersebut dikatakan valid. Selain itu 

dapat digunakan perbandingan antara rhitung dengan rtabel dengan kriteria sebagai 

berikut : 

a. Jika rhitung > rtabel, maka variabel tersebut valid. 

b. Jika rhitung < rtabel, maka variabel tersebut tidak valid. 

 

3.8.2. Uji Reliabilitas 

Instrumen penelitian yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang 

sama (Sugiyono, 2012:121). Untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan 

pengukuran maka dilakukan uji reabilitas dengan menggunakan metode alpha 

cronbach. Alpha cronbach adalah koefisien keandalan yang menunjukkan 

seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain 

(Umar, 2008:170). Koefisien alpha cronbach dihitung dengan menggunakan 

rumus : 

𝑟 = (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −

∑ 𝑠𝑏2

𝑠𝑡2
) 

 

Keterangan : 

r  : reabilitas instrumen 

k  : banyaknya butir pertanyaan 

st2  : deviasi standar total 

∑sb2  : jumlah butir deviasi standar 



37 
 

Jika koefisien reabilitas hasil perhitungan menunjukkan angka ≥ 0.6, maka 

dapat disimpulkan bahwa instrumen yang bersangkutan dinyatakan reliabel. 

 

3.9. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui terjadi atau tidak terjadinya 

penyimpangan terhadap variabel yang ada dalam model dan bertujuan untuk 

mendapatkan kesimpulan statistik. Terdapat beberapa uji asumsi yang dilakukan 

dalam penelitian, yaitu: 

3.9.1. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2016:107) uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai 

distribusi normal. Pada dasarnya, uji normalitas adalah membandingkan antara 

data yang kita miliki dan data berdistribusi normal yang memilki mean dan 

standar deviasi yang sama dengan data peneliti. Pengujian normalitas dapa 

menggunakan probability plot dan uji Kolmogorov – Smirnov. Menurut Ghozali 

(2016) ketentuan dari uji normalitas adalah sebagai berikut: 

1. Apabila data menyebar disekitar garis diagonal menunjukkan bahwa data 

berdistribusi normal, maka model regresi memenuhi uji normalitas. 

2. Apabila data menyebar jauh dan tidak mengikuti garis diagonal 

menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal, maka model regresi 

tidak memenuhi uji normalitas. 

Apabila menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, data dikatakan 

berdistribusi normal ketika angka sigfinikansi lebih dari 0,05. 
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3.9.2. Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui kebenaran spesifikasi model 

yang digunakan (Ghozali, 2006). Linearitas dapat dilihat dari R Square, apabila R 

Square pada model linear memiliki nilai signifikasi >0,05 maka asumsi linearitas 

terpenuhi. 

 

3.10. Tehnik Analisis Data 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, penelitian ini 

menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis inferensial. Tahap analisis 

data ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package for 

the Social Science). 

3.10.1. Analisis Deskriptif 

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan variabel penelitian dan data 

yang telah terkumpul, tanpa menarik kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

gambaran tentang karakteristik responden serta menyusun distribusi frekuensi 

dengan menggunakan data dari kuesioner yang telah disebarkan kepada 

responden. 

3.10.2. Analisis Inferensial 

Analisis statistik inferensial yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linier sederhana. Alasan menggunakan analisis regresi linier 

sederhalan dalam penelitian ini karena mengkaji pengaruh dari variabel bebas 

(independent variable) terhadap variabel terikat (dependent variable). 

Pada penelitian ini analisis regresi sederhana dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh strategi fleksibilitas terhadap kinerja perusahaan. Menurut Sarjono dan 
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Julianita (2011:91) analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengukur 

pengaruh satu variabel bebas dan variabel terikat. Pada penelitian ini analisis 

regresi sederhana digunakan untuk mengukur pengaruh variabel strategi 

fleksibilitas (X) terhadap variabel kinerja perusahaan (Y). Berikut ini persamaan 

umum yang digunakan : 

𝑌 =  𝛼 + 𝛽𝑋 + 𝑒  (Persamaan 3.1) 

Keterangan: 

 Y  : Kinerja Perusahaan 

 𝛼  : Konstanta/Intersep 

 𝛽  : Penaksir Koefisien Regresi/Slope 

 X  : Strategi Fleksibilitas 

 e  : Error/Variabel Penggagu/Variabel Residual 

 

3.11. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi 

juga digunakan untuk mengetahui berapa persen pengaruh variabel independen 

(X) yang ada pada model regresi dapat mempengaruhi variabel dependen (Y), 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas yang tidak termasuk dalam 

model regresi tersebut. Apabila nilai R Square kecil berarti kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, 

sebaliknya apabila nilai R Square yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016). 


