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BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Usaha Kecil Menengah (UKM) berskala

Kecil yang berada di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan selama Delapan

bulan dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 2012

dan dilanjutkan kembali pada bulan Maret, April 2013.

III.2 Jenis Penelitian

Penelitian bersifat kuantitatif yang menggunakan pendekatan analisis

deskriptif, yaitu suatu metode yang memberikan gambaran dan pemaparan

terhadap fenomena ataupun gambaran situasi berdasarkan data-data yang ada.

Kemudian diteruskan dengan melakukan interprestasi sebagai alur ukur untuk

menjelaskan dan menganalisis pada faktor-faktor tertentu terhadap masalah yang

diteliti.

III.3 Sumber Data

Metode pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data primer

Data dan informasi yang diperoleh dari riset kepustakaan dengan cara

membaca literature dan konsep yang berasal dari buku, jurnal, penelitian,

internet dan majalah. Data primer diperoleh dari publikasi instansi-instansi

atau lembaga-lembaga dan badan-badan terkait lainnya, seperti :
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a. Dinas Koperasi dan UKM kota Pekanbaru.

b. Badan pelayanan terpadu kota Pekanbaru

2. Data sekunder

Data atau informasi yang diperoleh melalui pendekatan riset dilapangan,

penelitian dilapangan ini digunakan untuk memperoleh data primer

langsung dari objek yang diteliti secara langsung dari responden (survey).

III.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data tersebut dilakukan dengan cara :

1. Wawancara atau interview

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan proses

komunikasi secara langsung dengan melakukan Tanya jawab kepada

responden seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu

data tertentu Saebani(2008; 190).

2. Kuesioner

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan angket atau

daftar pertanyaan yang telah diberikan alternative jawaban secara tertulis

untuk di isi oleh responden sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

III.5 Populasidan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan masyarakat yang menjalankan Usaha Kecil

Menengah (UKM) di kota Pekanbaru dalam batasan Pedagang Kecil yang
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berjumlah 4217 orang  yang memiliki SIUP (Surat Izin Usaha

Perorangan).

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan

dana, tenaga dan waktu maka penelitian dapat menggunakan sampel yang

diambil dari populasi. (Sugiono, 2005:91). Sampel adalah bagian yang

representatif yang dijadikan sumber data atau responden (saebani,2008;

167).

Pada tabel 3.1 dibawah ini, akan dikemukakan secara umum

perkembangan pedagang besar, menengah, dan kecil tahun 2011 berdasarkan data

yang didapat dari Badan Pelayanan Terpadu (BPT) kotaPekanbaru.

Tabel 3.1

Perkembangan Pedagang Besar, Menengah, dan Kecil

Tahun
Pedagang

Besar
Pedagang
Menengah

Pedagang
Kecil

Jumlah

2010 354 999 1454 2807

2011 386 1063 1677 3126

2012 64 383 1086 1533

Total 804 2445 4217 7466
Sumber :Badan Pelayanan Terpadu (BPT) kota Pekanbaru

Dari populasi tersebut diambil sebagian untuk ditetapkan sebagai sampel

dengan menggunakan teknik sensus, yaitu teknik pengambilan secara keseluruhan
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populasi. Teknik sensus ini digunakan penulis pada pengusaha UKM. Sedangkan

pengambilan sample Pengusaha UKM kecil (pedagang kecil) menggunakan

rumus Slovin dalam Arikunto (2002; 28) sebagai berikut:

Rumus Slovin:

n = N1 + (Ne )
Keterangan: n = number of samples (Jumlah sample)

N = Total Population (Jumlah seluruh anggota populasi)

e = error tolerance (toleransi terjadinya kesalahan)

n = 4217 ∗1 + (4217 x 0,1 ) = 97.68357655779476
*Badan Pelayanan Terpadu (BPT) kota Pekanbaru

Arikunto (2002 ; 112) apa bila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil

semua sehingga penelitian populasi. Jika subjeknya lebih dari 100 dapat diambil

antara 10-15 % atau 20-25 %.

Jadi pada penelitian ini pengambilan data primer berjumlah 98 Usaha

Kecil Menengah (UKM) di kota Pekanbaru yang skala kecil dengan perbandingan

antara Gender Laki-laki dan Gender Perempuan adalah 50% : 50% sehingga

sampel yang diambil adalah 49 Gender Laki-laki dan 49 Gender Perempuan serta

lebih mengutamakan yang memiliki surat izin usaha.
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III.6 Teknik Pengukuran Skor

Menurut Sugiyono (2000:86) bahwa skala likert adalah metode yang

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang

tentang fenomena sosial. Dengan menyatakan setuju dengan ketidaksetujuan

terhadap subyek, objek atau kejadian tertentu. Dengan skala ini responden

diminta untuk memberikan respon terhadap setiap pertanyaan dengan cara

memilih salah satu jawaban yang tersedia, jawaban setiap indikator dan

item-item intrumen yang menggunakan skala likert mempunyai skor sebagai

berikut :

1) STS : Sangat Tidak Setuju dengam skror 1

2) TS : Tidak Setuju dengan skor 2

3) N : Netral dengan skor 3

4) S : Setuju dengan skor 4

5) SS : Sangat Setuju dengan skor 5

Dengan demikian skala likert menskala individu dengan menambah bobot

dari jawaban yang dipilih.

III.7 Analisis Data

Untuk menguji kebenaran penelitian secara empirik, peneliti menggunakan

teknik analisis data Deskritif Kuantitatif, sehingga bisa menjelaskan hukum

Kausalitas atau akibat yang mempengaruhi perbedaan Gender dalampengambilan

keputusan Usaha Kecil Menengah (UKM) di kota Pekanbaru. Analisis Deskritif

ini diawali dengan pengumpulan data, penyajian data, analisis data secara empiris

dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Jadi penelitian ini memusatkan
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perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat

penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan

fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki diiringi dengan interpretasirasional

yang akurat kemudian diambil kesimpulan dan saran.

III.8 Pengujian Hipotesis
Untuk mengetahui signifikan dari hasil penelitian maka perlu dilakukan

beberapa uji sebagai berikut:

1. Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji Statistik t)

Uji t pada dasarnya digunakan untuk menguji signifikasi hubungan

antara variabel X danvariabel Y. Hipotesis yang akan digunakan dalam

pengujian ini:

a) Apabila thitung > ttabelatau sig < α maka : maka H0 diterima dan H1

ditolak.

b) Apabila thitung < ttabel , atau p Value > α: maka H0 ditolak dan H1

diterima

2. Uji signifikansi simultan (Uji Statistik F)

Uji F pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui signifikasi hubungan

antara semua variabel bebas dan variabel terikat, apakah variabel bebas

yang dimaksud dalam model mempunyai pengaruh bersama-sama

terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini pengujian hipotesis

secara simultan dimaksudkan untuk mengukur besarnya pengaruh

Budaya, Sosial, Pribadi, dan Psikologi terhadap keputusan konsumen

dalam membeli sebagai variabel terikatnya. Ketentuannya:
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a) Apabila F hitung > F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima

berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X)

secara bersama-sama dengan Variabel terikat (Y).

b) Apabila F hitung < F tabel, maka H0 diterima dan H1

ditolak berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara

variabel bebas (X) secara bersama-sama dengan variabel terikat

(Y).

3. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui persentase

variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Jika

koefisien determinasi  (R²) = 1, artinya variabel independen memberikan

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel

dependen. Jika koefisien determinasi (R²) = 0, artinya variabel independen

tidak mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen.


