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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

3.1.1 Lokasi dan Obyek Penelitian 

  Objek dari penelitian ini adalah pelaku usaha mikro bidang 

fashion di Semarang. Objek penelitian ini dipilih karena saat ini 

Semarang merupakan salah satu kota besar yang di dalam nya 

mulai banyak UMKM yang bermunculan terutama di bidang 

fashion, mengikuti kebutuhan akan fashion warga Semarang yang 

semakin meningkat. 

 

3.1.2 Populasi dan Sampel 

  Populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, 

kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 

2006, 121). Populasi dalam penelitian ini yang akan di teliti adalah 

pelaku usaha mikro bidang fashion di Semarang. Jumlah populasi 

pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bidang fashion di 

Semarang tidak diketahui dengan pasti. 

  Sampel merupakan sebagian dari populasi (Sekaran, 2006, 

123). Sampel penelitian ini adalah sebagian dari pelaku usaha 

mikro bidang fashion di Semarang dan jumlah sampel yang akan 

diambil adalah 10 orang pelaku usaha mikro bidang fashion di 

Semarang yang sudah menerapkan e-Commerce minimal 1 tahun, 

dan merupakan usaha mikro dengan memiliki < 5 orang tenaga 

kerja. 

 

3.1.3 Teknik Sampling 

  Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan 

adalah nonprobability sampling. Menurut Suliyanto (Suliyanto, 
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2006, 124-125), nonprobability sampling merupakan teknik 

sampling yang dimana tiap anggota populasi tidak mempunyai 

kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Teknik 

pengambilan sampel ini bisa dilakukan dengan memilih anggota 

populasi yang dapat memberikan informasi secara maksimal atau 

yang paling mudah ditemui. Teknik yang digunakan dari 

nonprobability sampling ini yaitu purposive sampling, purposive 

sampling merupakan metode penetapan sampel yang didasarkan 

pada kriteria-kriteria tertentu. teknik pengambilan sampel ini 

dipilih untuk memenuhi tujuan dari peneliti bahwa sampel harus 

merupakan pelaku usaha mikro bidang fashion di Semarang yang 

sudah menerapkan e-Commerce minimal 1 tahun, dan merupakan 

usaha mikro dengan memiliki < 5 orang tenaga kerja agar data 

yang diperoleh memiliki klasifikasi yang sama. 

 

3.1.4 Jenis dan Sumber Data 

  Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer, yaitu 

sumber data yang akan diperoleh langsung dari narasumber atau 

responden. Sedangkan sumber data akan diperoleh dari hasil 

kuesioner yang dibagikan kepada 10 orang pelaku usaha mikro  

bidang  fashion di Semarang. 

 

3.1.5 Metode Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

membagikan sebanyak 10 kuesioner kepada 10 orang pelaku usaha 

mikro bidang fashion di Semarang. Kuesioner sendiri merupakan 

suatu metode pengumpulan data yang informasi nya cukup mudah 

untuk didapatkan, yaitu berupa daftar pertanyaan yang sudah 

dirumuskan oleh peneliti yang akan disebar dan kemudian akan 

dijawab oleh responden atau narasumber. 
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3.1.6 Teknik Analisis Data 

  Dalam penelitin ini digunakan analisis statistika deskriptif 

frekuensi. Analisis statistika deskriptif dengan analisis data 

frekuensi dilakukan untuk menunjukkan nilai distribusi data riset 

yang memiliki kesamaan kategori atau untuk mengetahui seberapa 

banyak jawaban responden untuk setiap variabel muncul. Berikut 

merupakan langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini: 

1. Menyajikan data dan mengelompokkan data ke dalam 

tabel analisis frekuensi. 

2. Menyimpulkan data dan mengevaluasi data dengan cara 

menjelaskan atau apa alasan responden memilih suatu 

jawaban pada kuesioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


