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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. 

Menurut Asra, Irawan, dan Purwoto (2015; 25), penelitian kuantitatif adalah suatu 

penelitian empirik (berdasarkan bukti-bukti atau data nyata) yang dilakukan 

secara sistematik tentang fenomenan sosial atau alam dengan menggunakan 

metode atau teknik statistik, matematik maupun penghitungan lainnya. Tujuan 

dari peneitian kuantitatif adalah untuk mengembangkan atau menerapkan model-

model statistik/matematik, teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan 

fenomena yang diteliti tersebut. Proses pengukuran adalah yang terpenting untuk 

penelitian kuantitatif, karena hasil pengukuran akan membuktikan secara empirik 

tentang adanya suatu hubungan kuantitatif antara variabel-variabel dari fenomena 

tersebut. 

3.2. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah UMKM di Semarang. UMKM di 

Semarang dipilih sebagai objek dari penelitian ini karena Semarang merupakan 

salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki banyak UMKM. Selain itu, 

kajian adopsi e-Commerce masih perlu dilakukan lagi. 
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3.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

3.3.1. Populasi 

Menurut Uma Sekaran (2006; 121) populasi adalah keseluruhan kelompok 

orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Dalam penelitian 

ini populasi yang akan diteliti adalah UMKM bidang kuliner di Semarang. 

Populasi UMKM bidang kuliner di Semarang jumlahnya tidak diketahui dengan 

pasti. 

3.3.2. Sampel 

Menurut Uma Sekaran (2006; 123) sampel adalah sebagian dari populasi. 

Sampel dari penelitian ini adalah sebagian pelaku UMKM yang ada di Semarang 

dan jumlah sampel yang akan diambil adalah 10 orang pelaku usaha kecil bidang 

kuliner di Semarang dengan 5-19 orang pekerja. 

3.3.3. Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah non-

probability sampling. Dalam Asra et al. (2015; 76), teknik sampling non-

probability adalah cara pengambilan sampel  dengan tidak menggunakan teori 

peluang  sehingga dengan teknik sampling ini peluang  terpilihnya suatu unit 

sebagai sampel tidak diketahui. Metode dari non-probability sampling yang 

digunakan pada penelitian ini adalah pengambilan sampel sedapatnya (Haphazard 

atau convenience sampling), yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara 

sangat sederhana yaitu dengan mengambil unit pengamatan yang dijumpai atau 
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yang sedapatnya saja (Asra et al., 2015).Pengambilan sampel merupakan 

pengambilan sampel bersyarat agar dapat memenuhi tujuan dari penelitian 

(Purposive Sampling) bahwa sampel haruslah merupakan UMKM yang sudah 

melakukan adopsi e-Commerce dan menerapkannya selama lebih dari 6 bulan 

terakhir, merupakan usaha kecil dengan 5-19 orang pekerja, dan bergerak di 

bidang kuliner agar data yang diperoleh memiliki kesesuaian karena berasal dari 

klasifikasi yang sama. 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data primer yaitu 

sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam penelitian ini sumber 

data berasal dari hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada 10 orang pelaku 

usaha kecil bidang kuliner di Semarang.  

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 10 

orang Pemilik usaha kecil bidang kuliner yang ada di Semarang. Kuesioner adalah 

daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan dijawab, 

biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas. Kuesioner merupakan 

suat mekanisme pengumpulan data yang efisien jika peneliti mengetahui dengan 

tepat apa yang diperlukan dan bagaimana mengukur variabel penelitian (Uma 

Sekaran, 2006; 99). 
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3.6. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif tabel frekuensi dimana data 

yang diperoleh dari kuesioner berupa jawaban “Ya” atau “Tidak” akan 

dikelompokkan dan digambarkan ke dalam tabel. Analisis statistik deskriptif 

menggunakan tabel frekuensi dilakukan untuk mengetahui seberapa sering 

jawaban kelompok responden untuk setiap variabel.  Langkah-langkah analisis 

data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Menyajikan dan mengelompokkan data yang diperoleh ke dalam tabel 

frekuensi. 

2. Rentang Skala 

Dalam menentukan rentang skala digunakan rumus sebagai berikut: 

𝑅𝑆 =
𝑛 (𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙)

𝑚
 

Dimana : 

RS  = Rentang Skala 

n = Jumlah Responden 

m = Jumlah Kategori 

 Perhitungan: 

Manfaat e-Commerce yang dirasakan 

𝑅𝑆 =
10 (2 − 1)

3
 

𝑅𝑆 =
10 

3
 

𝑅𝑆 = 3.33 
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Total Score Manfaat e-Commerce yang dirasakan 

10 - 13.33 Tidak Bermanfaat 

13.34 - 16.67 Kurang Bermanfaat 

16.68 - 20 Bermanfaat 

 

Kapabilitas Teknologi 

𝑅𝑆 =
10 (2 − 1)

2
 

𝑅𝑆 =
10 

2
 

𝑅𝑆 = 5 

 

Total Score Kapabilitas Teknologi 

10 – 14.9 Rendah 

15 – 20 Tinggi 

 

Tingkat Adopsi e-Commerce 

𝑅𝑆 =
10 (2 − 1)

2
 

𝑅𝑆 =
10 

2
 

𝑅𝑆 = 5 
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Total Score Tingkat Adopsi e-Commerce 

10 – 14.9 Rendah 

15 - 20 Tinggi 

 

3. Mengevaluasi dan menyimpulkan data berupa penjelasan atau alasan 

responden memilih jawaban pada kuesioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


