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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1.  Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh usaha mikro dan kecil (UMK) di 

Semarang. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh usaha mikro dan kecil 

(UMK) di Semarang dari website http//diskopumkm.semarangkota.go.id./ yang 

telah menggunakan e-commerce dalam usahanya minimal setahun sebanyak 398 

UMK. E-commerce yang dimaksud seperti tokopedia, bukalapak, olx, shopee, 

blibli atau website pribadi. Dalam penelitian ini pengambilan sampel 

menggunakan metode ramdom sampling dengan mengambil sampel dari populasi 

secara acak (Hartono, 2013). Pengambilan jumlah sampel dilakukan dengan 

menggunakan rumus Slovin untuk mendapatkan batas minimum sebanyak 80 

UMK. 

 

 

 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir (10%) 
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3.3. Sumber dan Jenis Data 

3.3.1. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer berupa data jawaban responden 

atas kuesioner penelitian tentang pengaruh orientasi pada kepuasan pelanggan, 

biaya, infrastruktur serta kesadaran dan pengetahuan terhadap kesuksesan e-

commerce di UMK Semarang. 

 

3.3.2. Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa kuesioner untuk 

mengukur pengaruh orientasi pada kepuasan pelanggan, biaya, infrastruktur serta 

kesadaran dan pengetahuan terhadap kesuksesan e-commerce di UMK Semarang. 

 

3.4.  Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Hartono (2013), untuk mendapatkan data opini individu, teknik 

pengumpulan data yang dapat digunakan adalah survei. Survei adalah metode 

pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada 

responden individu. 

 

3.5. Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.5.1. Variabel Dependen 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesuksesan e-commerce. 

Kesuksesan e-commerce dalam penelitian ini adalah persepsi pelaku UMK akan 

kesuksesan penerapan e-commerce secara berkelanjutan di UMK. E-commerce 
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yang dimaksud seperti tokopedia, bukalapak, olx, shopee, blibli atau website 

pribadi. Terdiri dari 5 pertanyaan diambil dari Chang et al. (2011) yang diukur 

dengan menggunakan Skala Likert 5 poin, dari 1 (sangat tidak setuju) sampai 

dengan 5 (sangat setuju). Di mana semakin mengarah ke poin 5 menggambarkan 

bahwa kesuksesan e-commerce sangat tinggi. Sebaliknya, jika semakin mengarah 

ke poin 1 menggambarkan bahwa kesuksesan e-commerce sangat rendah. 

 

3.5.2. Variabel Independen 

 Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

1. Orientasi pada kepuasan pelanggan 

Orientasi pada kepuasan pelanggan dalam penelitian ini adalah persepsi 

pelaku UMK akan pentingnya menarik pelanggan, mendapatkan 

kepercayaan dan mempertahankan pelanggan. Terdiri dari 4 pertanyaan 

diambil dari Choshin et al. (2017) yang diukur dengan menggunakan 

Skala Likert 5 poin, dari 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat 

setuju). Di mana semakin mengarah ke poin 5 menggambarkan bahwa 

orientasi pada kepuasan pelanggan semakin penting. Sebaliknya, jika 

semakin mengarah ke poin 1 menggambarkan bahwa orientasi pada 

kepuasan pelanggan semakin tidak penting. 

2. Biaya 

Biaya dalam penelitian ini adalah persepsi pelaku UMK akan pentingnya 

biaya yang dikeluarkan untuk organisasi dan pelanggan dalam e-

commerce. Terdiri dari 4 pertanyaan diambil dari Choshin et al. (2017) 
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yang diukur dengan menggunakan Skala Likert 5 poin, dari 1 (sangat tidak 

setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju). Di mana semakin mengarah ke 

poin 5 menggambarkan bahwa biaya semakin penting. Sebaliknya, jika 

semakin mengarah ke poin 1 menggambarkan bahwa biaya semakin tidak 

penting. 

3. Infrastruktur 

Infrastruktur dalam penelitian ini adalah persepsi pelaku UMK akan 

pentingnya infrastruktur dalam UMK. Terdiri dari 3 pertanyaan diambil 

dari Kurnia et al. (2015) yang diukur dengan menggunakan Skala Likert 5 

poin, dari 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju). Di mana 

semakin mengarah ke poin 5 menggambarkan bahwa infrastruktur 

semakin penting. Sebaliknya, jika semakin mengarah ke poin 1 

menggambarkan bahwa infrastruktur semakin tidak penting. 

4. Kesadaran dan pengetahuan 

Kesadaran dan pengetahuan dalam penelitian ini adalah persepsi pelaku 

UMK akan pentingnya kesadaran dan pengetahuan tentang e-commerce 

dalam lingkungan UMK. Terdiri dari 3 pertanyaan diambil dari Chang et 

al. (2013) yang diukur dengan menggunakan Skala Likert 5 poin, dari 1 

(sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju). Di mana semakin 

mengarah ke poin 5 menggambarkan bahwa kesadaran dan pengetahuan 

semakin penting. Sebaliknya, jika semakin mengarah ke poin 1 

menggambarkan bahwa kesadaran dan pengetahuan semakin tidak 

penting. 
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3.6. Uji Kualitas Data  

Menurut Ghozali (2009), untuk menguji alat pengumpulan data berupa 

kuesioner harus melewati kedua uji berikut ini. 

 

3.6.1. Uji Validitas 

Tujuan uji validitas adalah mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

indikator. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut dan jika 

r hitung > r tabel dengan tingkat signifikansi 5% (Ghozali, 2009). 

 

3.6.2. Uji Reliabilitas 

Tujuan uji reliabilitas adalah mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dan jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2009). 

 

3.7. Uji Asumsi Klasik 

Menurut Ghozali (2009), syarat sebelum melakukan uji regresi linear agar 

output yang dihasilkan benar-benar tepat dalam menguji hipotesinya, harus 

melewati uji asumsi klasik. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang harus 

dilewati meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. 
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3.7.1. Uji Normalitas 

 Tujuan uji normalitas adalah menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang 

baik adalah memiliki distribusi data normal. Uji normalitas menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov terhadap unstandardized residual hasil regresi. Data 

dikatakan normal jika nilai probabilitas (sig) Kolmogorov-Smirnov > 0,05 

(Ghozali, 2009). 

 

3.7.2. Uji Heteroskedastisitas 

 Tujuan uji heteroskedastisitas adalah menilai dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai 

mutlak unstandardized residual hasil regresi dengan variabel independen yang 

digunakan dalam persamaan regresi. Data dikatakan bebas dari heteroskedastisitas 

jika probabilitas (sig) koefisien regresi (β) dari masing-masing variabel 

independen lebih besar dari > 0,05 (Ghozali, 2009). 

 

3.7.3. Uji Multikolinearitas  

 Tujuan uji multikolinearitas adalah menilai dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Data dikatakan 

bebas dari multikolinearitas jika nilai VIF (Variance Inflation Factor) < 10 dan 

Tolerance > 0,1 (Ghozali, 2009). 
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3.7.4. Uji Autokorelasi 

 Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi antar observasi dalam satu 

variabel. Korelasi ini terjadi antar waktu dan individu. Umumnya kasus 

autokorelasi banyak terjadi pada data time series, artinya kondisi sekarang 

dipengaruhi waktu lalu. Secara teoritis autokorelasi tidak terjadi pada data yang 

tidak runtut waktu seperti dalam penelitian ini berupa penelitian cross sectional 

sehingga tidak dilakukan uji autokorelasi. Data atau observasi dilakukan pada 

satu waktu tertentu (t) jadi tidak ada t-x (Murniati dkk., 2013:66-67). 

Menggunakan Uji Glejser. Pengambilan keputusan (Murniati dkk., 2013:95): 

1. Tidak terjadi autokorelasi jika dU < DW < (4-dU) 

2. Terjadi autokorelasi positif jika DW < dL 

3. Terjadi autokorelasi negatif jika DW > (4-dU) 

4. Tanpa keputusan jika dL < DW < dU atau (4-dU) < DW < (4-dL) 

 

3.7.5. Uji Linearitas 

 Dalam regresi linear berganda, diasumsikan bahwa hubungan antara 

variabel adalah linear. Dalam prakteknya asumsi ini hampir tidak pernah bisa 

dikonfirmasi, untungnya prosedur regresi tidak sangat dipengaruhi oleh 

penyimpangan kecil dari asumsi ini (Murniati dkk., 2013:61). Uji linearitas 

dilakukan dengan cara membandingkan signifikansi yang ditetapkan (α) dengan 

signifikansi yang diperoleh dari analisis (Sig.) (Murniati dkk., 2013:76). 

1. Bila α<Sig., berarti regresi linear. 

2. Bila α≥Sig., berarti regresi tidak linear. 
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3.8. Uji  Hipotesis 

1. Persamaan: COM = α0 + α1 SAT + α2 COST + α3 INF + α4 KNOW + e 

COM  = kesuksesan e-commerce 

α0 = konstanta 

α1- α4 = koefisien  

SAT = orientasi pada kepuasan pelanggan 

COST = biaya 

INF = infrastruktur 

KNOW= kesadaran dan pengetahuan 

e = eror 

 

2. Menyatakan Hipotesis 

H1: Orientasi pada kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap kesuksesan 

 e-commerce  

H2: Biaya berpengaruh positif terhadap kesuksesan e-commerce  

H3: Infrastruktur berpengaruh positif terhadap kesuksesan e-commerce  

H4: Kesadaran dan pengetahuan berpengaruh positif terhadap kesuksesan e-

 commerce  

 

3. Memilih Pengujian Statistik  

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linear 

berganda karena penelitian ini meneliti pengaruh dari lebih dari satu variabel 

independen metrik terhadap variabel dependen metrik (Hartono, 2013).  

 

4. Memilih tingkat keyakinan: 90% dengan tingkat error 10%. 

 

5. Menginterpretasikan hasil: Jika nilai sig. < 0,05 maka H1-H4 diterima. 




