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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian 

 

 Dalam penelitian ini menetapkan objek penelitian kepada pelaku bisnis jasa 

ojek keliling kota Tegal yang mengaplikasikan e-Commerce di kota Tegal Jl. Ababil 

No.31, Randugunting. 

3.2 Populasi dan Sampel 

 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:115). Populasi 

dalam penelitian ini adalah pemilik usaha jasa ojek keliling kota Tegal, karyawan jasa 

ojek keliling kota Tegal dan pelanggan yang loyal jasa ojek keliling kota Tegal yang 

berjumlah 5 orang.  

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2014:116). Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu) 

pertimbangannya adalah sampel yang dipilih berdasarkan kepada kemampuan sampel 

(informan) untuk memasok informasi selengkap mungkin kepada peneliti. Sampel 
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dalam pemilik jasa ojek keliling kota Tegal adalah Andityo Tri Septian sebagai 

founder dan owner, sampel karyawan jasa ojek keliling kota Tegal adalah Admin 

senior jasa ojek keliling kota Tegal dan Rider senior jasa ojek keliling kota Tegal, 

sampel pelanggan jasa ojek keliling kota Tegal adalah owner usaha martabak alloy 

dan manager blue gas di kota Tegal .  

 Besaran responden yang akan diterapkan untuk penelitian ini adalah 1 

responden dan diantaranya akan diberikan 1 kuesioner pemilik usaha, 2 kuesioner 

untuk karyawan dan 2 kuesioner untuk konsumen.  

 3.3 Jenis dan Sumber Data  

 

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

adalah data yang dikumpulkan langsung dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau 

perorangan langsung dari objeknya (Santoso dan Tjiptono, 2001:59). Data tersebut 

mengenai penggunaan e-commerce yang dilatar belakangi oleh motivasi, keuntungan 

dan kerugian pelaku usaha jasa ojek keliling kota Tegal dalam menerapkan e-

commerce.  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 

Penelitian ini menggunakan responden berupa pelaku bisnis Jasa Ojek 

Keliling di kota Tegal, yaitu individu praktisi yang mengaplikasikan e-Commerce 

dalam bisnis Jasa Ojek Keliling di kota Tegal. Kategori ini termasuk entrepreneur 
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atau owner pemilik usaha itu sendiri, 2 karyawan dan juga 2 konsumen. Dalam hal ini 

peneliti melakukan pengumpulan data pelaku bisnis tersebut dengan cara wawancara 

seperti responden pemilik usaha menjawab pertanyaan, responden karyawan 

menjawab pertanyaan, dan responden konsumen menjawab pertanyaan juga 

melakukan pembagian kuesioner untuk mendapatkan data informasi yang akurat dari 

sampel yang sudah dipilih dan digunakan untuk menarik kesimpulan dengan 

menggunakan rentang skala supaya pengumpulan data dapat dilakukan dengan benar. 

Pengukuran data kuesioner menggunakan metode skala Likert:  

1. Jawaban SS (Sangat Setuju) mempunyai skor 5 

2. Jawaban S (Setuju) mempunyai skor 4 

3. Jawaban N (Netral) mempunyai skor 3 

4. Jawaban TS (Tidak Setuju) mempunyai skor 2 

5. Jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) mempunyai skor 1 

3.5 Teknik Analisis Data  

 

 Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif. Analisis deskripsi kualitatif adalah analisis yang menggambarkan 

data dengan menggunakan kata-kata atau kalimat. Analisis yang digunakan adalah 

dengan analisis data menurut model Spradley yang tidak terlepas dari keseluruhan 

proses penelitian dan analisis data yang memanfaatkan analisis domain yang 

dilakukan terhadap data yang diperoleh dari hasil pengamatan berperan serta, 
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wawancara, atau pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan, yang 

dapat dilihat dibuku lampiran (Ghony dan Almanshur, 2012:303)  

Langkah- langkah yang dilakukan diantaranya adalah:  

1. Mengategorisasikan data sesuai dengan focus masalah penelitian. Dalam 

mengategorisasikan data ini, data – data yang telah dikumpulkan 

dikelompokan sesuai dengan variable identifikasi motivasi, keuntungan dan 

kerugian pelaku usaha jasa ojek keliling kota Tegal dalam menerapkan e-

Commerce yang berkelanjutan yang akan dianalisis.  

2. Menginterpretasikan data, yaitu dengan menghubungkan dan 

mendeskripsikan data – data yang telah  dikumpulkan dari jasa ojek keliling 

kota Tegal sesuai dengan focus penelitian yaitu deskripsi identifikasi 

motivasi, keuntungan dan kerugian pelaku usaha jasa ojek keliling kota Tegal 

dalam menerapkan e-Commerce.  
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Tabel 3.1 1Tabel Motivasi Pelaku Usaha Jasa Ojek Keliling di Kota Tegal dalam 

Menerapkan e-Commerce 

 

No Pertanyaan Jawaban 

MOTIVASI 

1 Promosi produk  

Dengan menerapkan e-Commerce  jasa ojek 

keliling di kota Tegal dapat dengan mudah 

mempromosikan produk jasa untuk diketahui 

oleh warga Tegal.  

SS S N TS STS 

Jawaban dan contoh:  

2 Penghematan biaya  

Dengan penerapan e-Commerce  jasa ojek 

keliling di kota Tegal dapat melakukan 

penghematan biaya baik penghematan biaya 

tenaga kerja, promosi dan tidak memerlukan 

pendirian kantor dilokasi yang berbeda.  

 

SS S N TS STS 
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Jawaban dan contoh:  

3 Informasi yang tepat waktu  

Pelaku usaha jasa ojek keliling di kota Tegal 

dengan menerapkan e-Commerce  baik dari 

aplikasi dan website  dapat merespon atas order 

konsumen yang berdampak akan 

keberlangsungan bisnis pada tingkat efisiensi. 

SS S N TS STS 

Jawaban dan contoh:  

4 Konsisten informasi  

Pelaku usaha jasa ojek keliling di kota Tegal 

melalui e-Commerce  usahanya dapat 

melakukan konsistensi dan akurasi pengiriman 

informasi dan dapat terjamin tingkat 

akurasinya.  

SS S N TS STS 

Jawaban dan contoh:  
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5 pelayanan pelanggan yang lebih baik  

Dengan menggunakan e-Commerce  pelaku jasa 

ojek keliling di kota Tegal dapat menerima dan 

menyelesaikan orderan dari konsumen selama 

24 jam.  

 

SS S N TS STS 

Jawaban dan contoh:  

6 Menciptakan data base 

Dengan menggunakan aplikasi pelaku usaha 

jasa ojek keliling di kota Tegal dapat 

memperoleh data pelanggan dan melacak hal-

hal yang dibutuhkan konsumen untuk 

mendapatkan hal-hal yang diperlukan melalui 

data base.  

SS S N TS STS 

Jawaban dan contoh:  

   

 



38 
 

1.  Rentang Skala,  Motivasi pelaku usaha menerapkan e-Commerce dan tabel 

motivasi pelaku usaha menerapkan e-Commerce.  

a. dalam menentukan rentang skala digunakan rumus sebagai berikut: (Husein, 

2000:170) 

 

 

Keterangan:  

RS = rentang skala  

N = jumlah responden 

M = jumlah kategori 

Sehingga didapat :  

 

 

 

 

 

RS = n(nilai terbesar-nilai terkecil) 

                            M  

RS = 5(5-1)       = 10  

            2 
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b. kategori Motivasi pelaku usaha menerapkan e-Commerce. 

Oleh karena itu kategori kategori Motivasi, keuntungan dan kerugian pelaku usaha 

dalam menerapkan e-Commerce. Bisa ditentukan sebagai berikut:  

RATA-RATA SKOR KRITERIA 

5-14 

15-24 

Rendah 

Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


