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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian pada 

Koperasi Unit Desa (KUD) Kusuma Bakti yang berlokasi di Desa Sialang 

Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Pabundu 

Tika, 2006:33) 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh nasabah yang memiliki 

tunggakan kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kusuma Bakti, Desa 

Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar yang 

berjumlah 187 orang.  

b. Sampel  

Menurut Pabundu Tika (2006:33) Sampel adalah bagian dari 

subjek atau objek yang mewakili populasi. Pengambilan sampel harus 

sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu populasi. Penentuan sampel 

dari jumlah populasi diatas dilakukan dengan menggunakan rumus slovin. 

Ukuran sampel slovin merupakan ukuran sampel yang tidak 

mempertimbangkan desain sampling, atau dengan kata lain tidak 
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mempertimbangkan adanya nilai deff. Ukuran sampel metode slovin 

dirumuskan sebagai berikut (Nursiono, 2014:152): 

 n =       N              

         1+N(e)
2 

Keterangan: 

n : Jumlah Sampel 

N : Besar Populasi 

E :Nilai Krisis Atau Batas Ketelitian Yang Diinginkan (Presentase 

Ketidaktelitian Karena Kesalahan  Penarikan Sampel Sebesar 10%). 

 n =      187  

  1+187(0,1)
2 

 
n =  187 

  2,87 

     = 65,15 orang, digenapkan menjadi 65 orang 

 

Tabel 3.1 

Pemilihan Sampel Penelitian  

 

No Nama kelompok Jumlah anggota yang 

menunggak 

1 Tunggal bakti 1 

2 Kusuma makmur 1 

3 Mawar kusuma 2 

4 Puji kusuma 1 

5 Pasca kusuma 1 

6 Remaja kusuma 2 

7 Remaja bakti 2 

8 Mutiara bakti 1 

9 Manunggal bakti 1 

10 Riau bakti 2 
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11 Mulya bakti  3 

12 Buana bakti 1 

13 Sekar bakti 1 

14 Budi bakti 1 

15 Jaya kusuma  1 

16 Kusuma tani 3 

17 Wijaya kusuma 1 

18 Non Plasma 40 

Jumlah sampel 65 

Sumber: KUD Kusuma Bakti (data yang diolah) 

 

Berdasarkan perhitungan diatas dengan jumlah populasi sebesar 187 

orang nasabah, maka ukuran sampel yang diperoleh sebesar 65 orang 

nasabah (pembulatan dari 65,15).  

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif karena penelitian ini memperoleh data yang terhimpun dari 

jawaban responden melalui kuesioner yang kemudian diolah dengan 

perangkat lunak (softwer) untuk kemudian dianalisis secara kuantitatif. 

b. Sumber data 

Adapun sumber data pengambilan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer.  Menurut Sugiyono (2013:137) data 

primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yang 

dikumpulkan melalui survey lapangan dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data. Data primer ini dapat berupa opini subjek (orang) 
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secara individu maupun kelompok, dimana data primer ini dikumpulkan 

secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti. Data 

primer diperoleh dengan metode kuesioner yang disebar untuk para 

nasabah yang terdaftar memiliki tunggakan di Koperasi Unit Desa (KUD) 

Kusuma Bakti, Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja 

Kabupaten Kampar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

tunggakan kredit. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

a) Penelitian kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara 

melakukan peninjauan pustaka dari berbagai karya ilmiah, buku-buku, 

yang menyangkut teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan 

dibahas 

b) Kuesioner yaitu metode pengumpulan data dengan jalan membuat daftar 

pertanyaan kepada responden. 

 

3.5 Definisi variabel Dan Pengukuran variabel 

a. Definisi variabel  

Variabel yang diteliti dikelompokan menjadi dua variabel, yaitu 

variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Adapun variabel-

variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel terikat (dependen) yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi 

oleh variabel bebas (independen). Variabel terikat (Y) pada penelitian 

ini adalah tunggakan kredit. 
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2. Variabel bebas (independen) yaitu variabel yang menjadi sebab 

terjadinya atau terpengaruhnya variabel terikat (dependen). Variabel 

bebas (X) pada penelitian ini yaitu: 

(X1) : Analisis Pemberian Kredit 

(X2) : Pengawasan Kredit 

(X3) : Prosedur pemberian kredit 

(X4) : Kepentingan staf 

(X5) :Karakter Nasabah  

(X6) :Kondisi Usaha Nasabah 

(X7) :Kemampuan Manajerial Nasabah  

(X8) :Musibah Yang Dialami Nasabah 

b. Pengukuran variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala 

likert, dimana skala ini digunakan untk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam 

skala ini, ada lima alternative jawaban masing-masing diberi skor yaitu: 

     Table 3.2 

              Skala likert 

Nilai Pendapat 

5 Setuju Sekali (SS) 

4 Setuju (S) 

3 Ragu-ragu (RR) 

2 Tidak Setuju (TS) 

1 Sangat Tidak Setuju (STS) 

  (Sarwono Dan Martodiredjo, 2008: 79) 

Skala likert merupakan metode skala ordinal yang mengukur baik 

tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan.Lima skala 
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pilihan yang digunakan dalam penelitian ini menjadi pilihan alternative 

jawaban yang harus diperoleh responden. 

Table 3.3 

Operasional dan Pengukuran Variabel 

 

No Variable Konsep Indicator Skala 

pengukur 

1 Analisis pemberian 

kredit  

(Suriya, 2012) 

Perlu melakukan 

analisis terlebih 

dahulu sebelum 

memberikan kreditnya 

kepada calon nasabah, 

karena risiko gagal 

bayar atau biasa 

disebut dengan kredit 

macet mungkin saja 

terjadi (Kasmir, 

2012:139) 

1. Character 

2. Capital 

3. Capacity 

4. Collateral 

5. Condition of 

economi  

 

Skala likert  

2 Pengawasan 

Koperasi  

(Febrianti, 2015) 

 

Salah satu fungsi 

manajemen dalam 

usahanya untuk 

penjagaan dan 

pengamanan atas 

pengelolaan kekayaan 

koperasi kearah 

pengkreditan yang 

lebih baik dan efesien 

guna menghindarkan 

terjadinya 

penyimpangan-

penyimpangan dengan 

cara mendorong untuk 

mematuhi kebijakan-

kebijakan  

pengkreditan yang 

telah diterapkan 

(Arthesa dan 

Handiman, 2006:181)  

1. Pengawasan 

aktif 

2. Pengawasan 

pasif  

Skala likert  

3 Prosedur pemberian 

kredit 

(Abdurrahman, 2010) 

Prosedur pemberian 

kredit maksudnya 

adalah tahapan-

tahapan yang harus 

dilalui sebelum 

sesuatu kredit 

1. Banyaknya 

persyaratan 

2. Banyaknya 

biaya admin 

3. Waktu lama  

Skala likert  
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diputuskan untuk 

dikucurkan. 

Tujuannya adalah 

untuk mempermudah 

koperasi dalam 

menilai kelayakan 

suatu permohonan 

kredit (Kasmir, 

2012:124) 

4 Kepentingan staf 

koperasi terhadap 

nasabah 

(Suriya, 2012) 

Adanya  

indikasi dari staf 

koperasi yang 

mengutamakan 

kepentingan pribadi 

untuk memperoleh 

keuntungan. Adanya 

kolusi antara penjabat 

koperasi yang 

menangani kredit dan 

debitur, membuat 

koperasi memutuskan 

memberikan kredit 

yang tidak seharusnya 

diberikan (Ismail, 

2010:124) 

c. Tawaran staf  

d. Bantuan staf 

Bank 

e. Inisiatif 

sendiri. 

Skala likert  

5 Karakter nasabah 

(Febrianti, 2015) 

Sifat atau watak dari 

orang-orang yang 

akan diberikan kredit 

benar-benar harus 

dapat dipercaya 

(Kasmir, 2012:136) 

1. Itikat nasabah 

2. Tanggung 

jawab 

3. Penggunaan 

kredit 

4. Sifat 

keterbukaan  

Skala likert 

6 Kondisi usaha 

nasabah 

(Febrianti, 2015)  

 

Dalam menilai kredit 

hendaknya juga dinilai 

kondisi ekonomi 

sekarang dan yang 

akan datang apakah 

memberikan 

keuntungan atau tidak 

sesuai sector masing-

masing (Kasmir, 

2012:137) 

 

1. Perkembangan 

usaha 

2. Ancaman 

3. Lingkungan 

Jenis usaha 

Skala likert 

7 Kemampuan 

manajerial nasabah 

(Febrianti, 2015) 

Adanya kemampuan 

nasabah dalam 

mengelola usahanya 

1. Pengelolaan 

keuangan  

2. Pengambilan 

Skala likert 



 62 

dan bagaimana 

mendapatkan laba. 

kelemahan nasbah 

dalam mengelolah 

usahanya sendiri dapat 

menghasilkan 

kerjanya kurang 

maksimal dan 

keadaaan seperti ini 

berpengaruh terhadap 

kelancaran pelunasan 

kredit (Supriyono, 

2011)  

 

keputusan 

3. Penganggaran 

  

8 Musibah yang 

dialami nasabah 

(Oktarizka, 2012) 

Terjadinya musibah 

yang tidak bisa 

dihindari oleh nasabah 

(Ismail, 2010: 124). 

1. Bencana alam 

2. Perubahan 

musim yang 

akan 

berpengaruh 

pada 

kelancara 

usaha nasabah 

Skala likert 

9 Tungakan Kredit 

(Febrianti, 2015) 

Kredit bermasalah 

merupakan kredit atau 

hutang yang tidak 

dapat dilunasi oleh 

debitur karena sesuatu 

alasan sehingga 

kreditur harus 

menyelesaikan 

masalahnya kepada 

pihak ketiga atau 

melakukan eksekusi 

barang jaminan 

(Supramono, 

2009:269) 

 

f. Menunggak  

g. Pelanggaran 

perjanjian 

kredit 

h. Penyitaan 

jaminan 

Skala likert  
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3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis data menggunakan Statistic deskriptif , uji kualitas 

data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis. 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistic deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan 

minimum. 

3.6.2 Uji Kualitas Data 

a. Validitas Data 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Menurut Sekaran (2008) validitas dalam penelitian 

dijelaskan sebagai suatu derajat ketetapan alat ukur penelitian tentang inti 

atau arti sebenarnya yang diukur.Tinggi rendahnya validitas menunjukan 

sejauh mana data yang menyimpang dari gambaran tentang variable yang 

dimaksud. Suatu instrument tersebut dikatakan valid apabila instrument 

tersebut mengghasilkan hasil ukur sesuai dengan tujuan pengukurannya. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan pearson correlation dengan 

pengujian (two tail) dan menggunakan tingkat signifikan rhitung  dengan 

rtabel  atau dapat dilihat dari nilai probabilitas ( p value). Adapun kreteria 

pengambilan keputusan untuk validitas dengan bantuan SPSS, dengan 

ketentuan: 

a. Jika r hitung > r table pada df = n-2 dan α = 0,05 maka indicator 

dikatakan valid. 

b. Jika r hitung < r table pada df = n-2 dan α = 0,05 maka indicator 

dikatakan tidak valid dan tidak bisa digunakan untuk mengukur 

validitas suatu data. 
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b. Reabilitas Data 

Uji reabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Menurut Sekaran 

(2008) reabilitas adalah derajat ketetapan, ketelitian atau keakuratan yang 

ditunjukan oleh instrument pengukuran dimana pengujiannya dapat 

dilakukan secara internal, yaitu pengujian dengan menganalisis konsistensi 

butir-butir yang ada pengujian reabilitas dilakukan dengan croanbach 

alpha. Suatu konstruk atau variable dikatakan reabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha >0,60. 

3.6.3 Uji Asumsi Kelasik 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalita ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Seperti yang diketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji 

statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk mendeteksi 

apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat uji 

kolmogorov-smirnov. Kreteria yang digunakan adalah jika variabel 

menghasilkan nilai K-S-Z dengan P > 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa data pada variabel yang diteliti terdistribusi secara normal. 

b. Uji Multikolonieritas 

Multikolonieritas adalah keadaan dimana variabel independen 

dalam persamaan regresi mempunyai hubungan erat satu sama lain. 
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Konsekuensinya adalah bahwa kesalahan standar estimasi akan cendrung 

meningkat dengan bertambahnya variabel independen, tingkat signifikan 

yang digunakan untuk hipotesis nol akan semakin besar dan probabilitas 

menerima hipotesis yang salah juga semakin besar. Sehingga model 

regresi yang diperoleh tidak valid untuk menaksir variabel dependen. 

Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolonieritas pada 

suatu model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan variance 

inflation factor (VIF), yaitu: 

a. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukan adanya 

multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0,1 atau sama dengan nilai VIF > 

10. 

b. Apabila nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka tidak terjadi 

multikolonieritas pada persamaan regresi penelitian ( Ghozali, 2011:106) 

a. Uji Autokorelasi 

Salah satu fungsi linear yang baik adalah tidak terciptanya 

autokorelasi. Autokorelasi atau korelasi serial berarti terdapatnya korelasi 

antara anggota sampel atau data pengamatan yang diurutkan berdasarkan 

waktu, sehingga muculnya suatu detum dipengaruhi oleh detum 

sebelumnya. Autokorelasi muncul pada regresi yang menggunakan data 

berkala (time series) 

Dengan adanya autokorelasi mengakibatkan hal berikut: 

1. Varians sampel tidak dapat menggambarkan varians populasi 

2. Model regresi yang dihasilkan tidak dapat dipergunakan untuk 

menduga nilai variabel terikat dari nilai bebas tertentu 
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3. Varians dari koefisiennya menjadi tidak efesien lagi, sehingga 

koefisien estimasi yang diperoleh salah dan uji t tidak berlaku lagi, jika 

uji t tetap digunakan maka kesimpulan yang diperoleh salah. 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi: 

1. Jika 0 < d < dl  atau dl ≤ d ≤ du berarti  tidak terdapat autokorelasi 

positif 

2. Jika  4 – dl < d < 4 atau 4 – du ≤  d ≤ 4 – dl  berarti tidak terjadi 

autokorelasi negatif 

3. Jika  du < d < 4 – du berarti tidak terdapat autokorelasi positif  dan 

negative 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda 

di sebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

Homoskedastisitas dan tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

Deteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara 

SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y telah diprediksi dan 

sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah si 

studentized (Ghozali, 2011:139). Dasar Analisis: 

1. Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 
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2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 

dibawah anggka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

Model regresi linier berganda bertujuan untuk menjelaskan hubungan 

antara variabel dependen (terkait) dengan variabel independen (bebas) yang 

lebih dari satu. Persamaan regresi berganda dirumuskan: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+ b4X4+ b5X5+ b6X6+ b7 X7 + b8X8 + e 

Dimana: 

Y  : Tunggakan Kredit  

a  : Konstanta 

b(1,2,...) : Koefisien Regresi 

X1  : Analisis Pemberian Kredit  

X2  :Pengawasan Koperasi 

X3  : Prosedur Pemberian Kredit 

X4  : Kepentingan Staf 

X5  : Karakter Nasabah 

X6  :Kondisi Usaha Nasabah 

X7  :Kemampuan Manajerial Nasabah 

X8  :Musibah Yang Dialami Nasabah 

e  : Error (menunjukan variable tidak terdeteksi) 

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis, maka terlebih dahulu 

dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara menyeluruh. 
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3.6.5 Pengujian Hipotesis 

a. Uji Persial Atau Uji T 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah/ persial 

serta penerimaan atau penolakan hipotesis. Kriteria pengujian adalah 

sebagai berikut: 

1. Membandingkan thitung dengan ttable 

Apabila thitung< ttable, maka variabel independen secara individual tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Bila thitung> ttable, maka 

variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

2. Berdasarkan probabilitas 

Jika probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05 (α ), maka variabel 

independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Uji Simultan Atau Uji F 

Pengujian dengan menggunakan uji simultan (uji Ftest) berarti 

menguji variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Adapun kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

1. Bandingkan Fhirung dengan Ftabel 

Bila Fhitung> Ftabel, maka variabel independen secara serentak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Berdasarkan Probabilitas 

Apabila probabilitas signifikan lebih besar dari 0,05 (α), maka variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 
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3.7 Koefesien Determinasi 

Koefesien determinasi (R
2
) merupakan ukuran yang digunakan untuk 

meneliti seberapa besar presentase variabel independen dapat dijelaskan 

variabel dependennya. Adjusted  R
2
 digunakan untuk mengetahui bagaimana 

keeratan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya, 

dimana semakin besar koefsien determinasinya maka semakin baik variabel 

independen dalam menjelaskan variabel depeden. Dengan demikian 

persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel 

dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


