BAB III
METODE PENELITIAN
3.1.

Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk

memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh literasi keuangan dan usia
pemilik terhadap kinerja UMKM pada masa pandemi covid-19. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersifat cross
sectional, data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada pemilik atau
manajer UMKM di Surakarta.
3.2.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Variabel adalah apa pun yang dapat membedakan atau mengubah nilai

(Sekaran dan Bougie, 2013). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini
terdapat tiga jenis yaitu variabel independen (variabel bebas), variabel
dependen (variabel terikat) dan variabel kontrol. Variabel independen adalah
variabel yang mempengaruhi variabel terikat baik secara positif maupun
negatif sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh
variabel independen.
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3.2.1. Variabel Dependen (Terikat)
Variabel dependen pada penelitian ini adalah kinerja UMKM. Kinerja
diukur dengan profitabilitas, peningkatan konsumen, kemampuan perusahaan
untuk mengantisipasi kenaikan permintaan, kenaikan karyawan, dan kenaikan
aset setiap tahunnya. Profitabilitas digunakan dalam penelitian Eniola dan
Entebang (2017), Aribawa (2016), dan Latifah dkk. (2020). Peningkatan
konsumen, dan kemampuan perusahaan untuk mengantisipasi kenaikan
permintaan digunakan dalam penelitian Aribawa (2016). Kenaikan karyawan
dan aset digunakan dalam penelitian Okello dkk. (2017), Susan (2020), dan
Adomako dkk. (2015). Pengukuran variabel menggunakan skala Likert
dengan skor 1 = sangat rendah dan 5 = sangat tinggi.
3.2.2. Variabel Independen (Bebas)
3.3.2.1. Literasi Keuangan
Literasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan keuangan individu dan perubahan sikap dan
perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik
(OJK, 2016). Pengukuran tingkat literasi keuangan pada penelitian ini
mengadopsi dari penelitian Okello dkk. (2017) yang menggunakan
indikator seperti ―Perusahaan memiliki akun tabungan sendiri‖,
―Pemilik memiliki pengetahuan akuntansi dasar‖ dan ―Pemilik
melakukan pencatatan transaksi setiap hari‖. Pengukuran variabel
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menggunakan skala Likert dengan skor 1 = sangat tidak setuju dan 5 =
sangat setuju.
3.3.2.2. Usia Pemilik
Usia adalah lamanya keberadaan seseorang di dunia yang
diukur dengan satuan waktu di pandang dari segi kronologik, individu
normal yang memperlihatkan derajat perkembangan anatomis dan
fisiologik (Nuswantari, 1998). Variabel usia pemilik dilihat dari
berapa tahun usia pemilik/pengelola UMKM. Penelitian yang
dilakukan oleh Naseem dkk. (2019) menguji pengaruh usia pemilik
terhadap kinerja perusahaan.
3.2.3. Variabel Kontrol
Mengacu

pada

penelitian

sebelumnya,

penelitian

ini

juga

menggunakan variabel kontrol untuk mengetahui faktor lain yang dapat
mempengaruhi variabel dependen di luar variabel independen yang sudah ada.
Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendidikan
pemilik dan usia usaha. Penelitian yang dilakukan oleh Adomako dkk. (2016)
dan Hussain dkk. (2018) menggunakan ukuran usaha, usia usaha, pendidikan
dan usia manajer sebagai variabel kontrol.
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Tabel 3.1
Operasional Variabel Penelitian
No
Variabel
1 Literasi
Keuangan (X)

2

Kinerja
UMKM (Y)

Indikator
1. Memiliki pengetahuan akuntansi dasar
2. Mendapatkan pelatihan pencatatan keuangan
3. Mengetahui manfaat dari pengelolaan keuangan
4. Mengetahui syarat yang diperlukan untuk mendapatkan
pinjaman dari bank
5. Mengetahui manfaat dan biaya dari produk yang
ditawarkan oleh bank
6. Dapat menghitung bunga pinjaman
7. Memiliki kemampuan untuk menganalisis kinerja
keuangan secara periodik
8. Melakukan pencatatan transaksi per hari
9. Melakukan penyusunan anggaran secara periodik
10. Memiliki akun tabungan untuk perusahaan
11. Berhati-hati dalam mengambil pinjaman terkait dengan
kebutuhan perusahaan
12. Berani mengambil keputusan dan siap menerima
resikonya
13. Memiliki kemampuan untuk meminimalisir resiko
keuangan
14. Melakukan perencanaan untuk keberjalanan bisnis
kedepan
1. Peningkatan penjualan antara tahun 2020 dengan tahun
sebelumnya
2. Peningkatan jumlah konsumen antara tahun 2020 dengan
tahun sebelumnya
3. Peningkatan laba antara tahun 2020 dengan tahun
sebelumnya
4. Mampu mengantisipasi produksi jika permintaan
meningkat
5. Peningkatan karyawan antara tahun 2020 dengan tahun
sebelumnya
6. Peningkatan aset tetap antara tahun 2020 dengan tahun
sebelumnya
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3.3.

Populasi dan Sampel
Populasi adalah kelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik yang

ingin diteliti (Sekaran dan Bougie, 2013). Populasi pada penelitian ini adalah
seluruh UMKM yang berlokasi di Kota Surakarta.
Sampel adalah sebagian dari populasi, terdiri atas sejumlah anggota
yang dipilih dari populasi (Sekaran dan Bougie, 2013). Sampel pada
penelitian ini diperoleh dengan cara purposive sampling, yaitu teknik
pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Kriterianya adalah sebagai
berikut:
1) Berlokasi di daerah Kota Surakarta
2) Telah berdiri minimal selama dua tahun
3.4.

Data dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data

primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti (Sekaran dan
Bougie, 2013). Pengumpulan data menggunakan metode data silang (Cross
Section), yaitu pengumpulan data dari berbagai unit pengamatan pada suatu
waktu tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner
secara online. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis

yang telah

dirumuskan sebelumnya di mana responden akan mencatat jawaban mereka
(Sekaran dan Bougie, 2013). Kuesioner ditujukan kepada pemilik atau
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pengelola UMKM atau orang yang mengetahui keseluruhan proses dalam
perusahaan.
3.5.

Metode Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif.

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert.
Data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner akan diolah dan dianalisis
dengan tujuan agar dapat menjadi sebuah informasi. Metode analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana dengan
bantuan alat pengolahan data SPSS (Statistical Product and Service Solution )
versi 25. Sebelum melakukan analisis data, lebih dulu dilakukan uji validitas
dan reliabilitas untuk kuesioner yang digunakan.
3.5.1. Uji Validitas dan Reliabilitas
3.5.1.1. Uji Validitas
Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan
sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam mengukur apa yang
diukur. Ghozali (2016) menyatakan bahwa uji validitas digunakan
untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas
dilakukan dengan membandingkan rhitung dengan rtabel, jika rhitung lebih
besar atau sama dengan rtabel maka instrumen penelitian dinyatakan
valid.
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3.5.1.2. Uji Reliabilitas
Ghozali (2016) menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat
untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari
perubah atau konstruk. Uji reliabilitas dilakukan dengan rumus
Cronbach’s Alpha karena instrumen penelitian ini berbentuk skala
bertingkat. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas
adalah sebagai berikut:
1) Jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 maka kuesioner dinyatakan
reliabel atau konsisten,
2) Jika nilai Cronbach’s Alpha < 0,60 maka kuesioner dinyatakan tidak
reliabel atau tidak konsisten.
3.5.2. Analisis Deskriptif Variabel
Statistika deskriptif merupakan suatu metode yang berhubungan
dengan pengumpulan atau penyajian data sampai memberikan informasi yang
berguna. Analisis ini akan mendeskripsikan karakteristik responden dan juga
mendeskripsikan variabel kinerja UMKM, literasi keuangan, usia pemilik dan
variabel kontrol. Literasi keuangan diukur dengan total jawaban dari
kuesioner yang telah diisi oleh pemilik UMKM dimana skor 1 = sangat tidak
setuju dan skor 5 = sangat setuju.
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3.5.3. Uji Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mendeteksi apakah ada
penyimpangan terhadap asumsi klasik atas persamaan regresi.
3.5.3.1. Uji Normalitas
Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan untuk menilai
apakah sebaran data pada variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji
normalitas pada penelitian ini menggunakan Uji Kolmogorov-smirnov.
Dasar pengambilan keputusan dapat dilihat dari nilai signifikansinya,
yaitu:
1) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka distribusi dari data penelitian
adalah normal.
2) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka distribusi dari data penelitian
adalah tidak normal.
3.5.3.2. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui adakah
multikolinearitas pada model. Salah satu pengujian multikolinearitas
yang sering digunakan adalah uji variance inflation factor (VIF).
Apabila nilai VIF < 10, maka tidak terdapat multikolinearitas pada
model.

36

3.5.3.3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah ada
ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji
heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan Uji Glejser.
Dasar pengambilan keputusan dapat dilihat dari nilai signifikansinya,
yaitu:
1) Jika

nilai

signifikansi

>

0,05

maka

tidak

terjadi

gejala

maka

terjadi

gejala

heteroskedastisitas dalam model regresi.
2) Jika

nilai

signifikansi

<

0,05

maka

heteroskedastisitas dalam model regresi.
3.5.4. Analisis Regresi Linear Berganda
Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan model
Analisis Regresi Linear Berganda. Software SPSS versi 25 digunakan untuk
membantu menganalisis hubungan antar variabel. Alat uji ini dapat digunakan
untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dengan variabel
independen. Analisis ini dilakukan untuk memprediksi perubahan pada
variabel dependen dalam merespon perubahan yang disebabkan oleh variabel
independen.
Model Regresi:
Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + e
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Keterangan :
Y

= Variabel Kinerja UMKM

α

= konstanta

X1

= Literasi Keuangan

X2

= Usia Pemilik

X3

= Usia Usaha

X4

= Pendidikan Pemilik

β1—β4 = parameter model
e
3.6.

= Error

Uji Ketepatan Model (Goodness of Fit)

3.6.1. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali,
2016). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang
mendekati nol berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam
menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, sedangkan nilai R2
yang mendekati satu berarti kemampuan variabel independen dalam
menjelaskan variabel dependen semakin kuat.
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3.6.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah seluruh variabel
independen memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel
dependen (Ghozali, 2016). Kriteria pengujian uji F adalah sebagai berikut:
Ha : b1 ≠ b2 ≠ ……. ≠ bk ≠ 0, artinya terdapat pengaruh signifikan
variabel independen X1,X2,X3, dan X4 terhadap variabel dependen Y.
3.6.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)
Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara
parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan
keputusan adalah sebagai berikut:
1) Jika nilai signifikansi (.sig) < 0,05 maka ada pengaruh variabel
independen (X) terhadap variabel dependen (Y) atau hipotesis
diterima.
2) Jika nilai signifikansi (.sig) > 0,05 maka tidak ada pengaruh variabel
independen (X) terhadap variabel dependen (Y) atau hipotesis tidak
diterima.

