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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Sumber dan Jenis Data 

3.1 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer dan sekunder, dimana data primer adalah data yang mengacu pada informasi 

yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel 

minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, 

kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koesioner 

disebarkan melalui internet (Uma Sekaran, 2011). Data primer peneliti peroleh 

dengan cara membagikan kuesioner kepada unit usaha mikro di Kota Semarang 

baik yang menggunakan E-Commerce maupun tidak menggunakan E-Commerce. 

Selain itu menurut Sugiyono (2005 : 62), data sekunder adalah data yang tidak 

langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang 

lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi 

literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan – 

catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan 

data yang diperoleh dari internet. Data sekunder penelitian ini adalah berupa data 

UMKM yang ada di Kota Semarang dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota 

Semarang. 
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3.2 Jenis Data  

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

kuantitatif dimana data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau 

dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan 

dengan bilangan atau berbentuk angka (Sugiyono, Statistik untuk Pendidikan, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), h.15). 

3.3       Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Objek yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah unit usaha mikro 

di Kota Semarang yang menggunakan sistem E-Commerce. Peneliti memperoleh 

data sekunder berupa file unit UMKM melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota 

Semarang yang beralamat di Gedung Pandanaran Jl. Pemuda No. 175 lt. 7 

Semarang. 

 Peneliti sangat tertarik dengan penelitian ini karena peneliti melihat berita 

sebagaimana peneliti gunakan sebagai latar belakang masalah pada penelitian ini 

unit usaha mikro kecil dan menengah lebih mampu bertahan menghadapi krisis 

moneter dibandingkan dengan unit usaha lain yang lebih besar. Yang membuat 

peneliti lebih tertarik lagi adalah karena dengan adanya sistem E-Commerce, para 

pelaku unit usaha tersebut menjadi semakin mudah untuk memasarkan produk 

mereka tanpa batasan waktu dan juga jarak sehingga penyebarannya menjadi sangat 

luas, selain itu biaya promosi dan juga akses 24 jam oleh pelanggan membuat unit 

usaha yang menggunakan sistem E-Commerce semakin menjanjikan. Saat ini dari 

total 5.566 unit usaha mikro yang ada di kota semarang, lebih dari separuhnya sudah 
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menggunakan sistem ini sehingga tidak dapat dipungkiri perkembangan dari sistem 

E-Commerce membawa pengaruh yang positif terhadap kinerja berbagai macam 

unit usaha tanpa terkecuali termasuk unit usaha mikro sekalipun. 

3.4 Populasi dan Sampel  

3.4.1 Populasi 

 Pengertian populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas 

: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2006: 117). Populasi penelitian adalah 5.566 unit usaha mikro, peneliti memperoleh 

data tersebut dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. 

3.4.2 Sampel 

Sugiyono (2008: 118) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 

karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus slovin berupa : 

 

Keterangan : 

N

1+Ne2
n =
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n  : Jumlah sampel 

N  : Jumlah populasi 

e  : Batas toleransi (0.05) 

Dari persamaan tersebut maka diperoleh jumlah sampel sejumlah 

 

    

3.5  Alat Analisis Data 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

 Dalam Ghozali (2006) disebutkan bahwa statistik deskriptif memberikan 

gambaran mengenai suatu data yang dilihat dari nilai rata – rata (mean), standar 

deviasi, varian, nilai maksimum dan minimum, skewness (kemencengan distribusi), 

dan kurtosis. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara ringkas 

variabel-variabel dalam penelitian ini. Analisis deskriptif dilakukan untuk 

mengetahui gambaran data yang akan dianalisis. 

Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting 

bagi data sampel. Ukuran numerik ini merupakan bentuk penyederhanaan data ke 

1+(5566x(0.05)2)

n = 374

n = 5566
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dalam bentuk yang lebih ringkas dan sederhana yang pada akhirnya mengarah pada 

suatu penjelasan dan penafsiran. 

3.5.2 Uji Kualitas Data 

3.5.2.1    Uji Normalitas 

 Tujuan melakukan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika 

asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel 

kecil. Menurut Ghozali (2006), ada dua cara untuk mengetahui apakah residual 

memiliki distribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. 

Uji normalitas dengan analisis grafik seringkali dapat menyesatkan jika 

tidak dilakukan dengan hati-hati secara visual akan terlihat normal. Oleh karena itu, 

dianjurkan selain menggunakan analisis grafik,penelitian juga menggunakan 

analisis statistik. Ada dua cara untuk mengetahui normalitas distribusi residual data 

dengan analisis statistik.  

Yang pertama adalah dengan analisis grafik histogram yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi 

normal dan dengan melihat normal probability plot yang membandingkan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu 

garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis 

diagonal. Yang kedua adalah dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. Jika 

nilai probabilitas (Kolmogorov-Smirnov) < taraf signifikansi, maka distribusi data 
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dikatakan tidak normal dan jika nilai probabilitas (Kolmogorov-Smirnov) > taraf 

signifikansi, maka distribusi data dikatakan normal. 

 

3.5.2.2 Uji Validitas 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah (Arikunto, 2006: 168). Uji validitas instrumen dilakukan 

untuk mengetahui instrumen penelitian mampu mencerminkan isi sesuai hal dan 

sifat yang diukur, artinya, setiap butir instrumen telah benar-benar menggambarkan 

keseluruhan isi atau sifat bangun konsep yang menjadi dasar penyusunan 

instrument. 

3.4.2.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas adalah untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2009:45). Suatu kuesioner 

dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan tersebut 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Untuk mengukur reliabilitas digunakan uji statistik Cronbach Alfa (α). 

Suatu variable dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach’s  Alfa > 0,60. 

sedangkan, jika sebaliknya data tersebut dikatakan tidak reliable (Ghozali, 

2009:45-46). 



29 
 

3.5.2.3 Uji Hipotesis Menggunakan Mann Whitney Test 

 Mann Whitney U Test adalah uji non parametris yang digunakan untuk 

mengetahui perbedaan median 2 kelompok bebas apabila skala 

data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval/ratio tetapi tidak berdistribusi 

normal. 

 Mann Whitney U Test disebut juga dengan Wilcoxon Rank Sum Test. 

Merupakan pilihan uji non parametris apabila uji Independent T Test tidak dapat 

dilakukan oleh karena asumsi normalitas tidak terpenuhi. Tetapi meskipun bentuk 

non parametris dari uji independent t test, uji Mann Whitney U Test tidak menguji 

perbedaan Mean (rerata) dua kelompok seperti layaknya uji Independen T Test, 

melainkan untuk menguji perbedaan Median (nilai tengah) dua kelompok. 
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