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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Objek Penelitian 

 Objek yang digunakan oleh peneliti adalah UMKM Batik di Kota 

Semarang. Merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah telah menjadikan 

Semarang sebagai salah satu kota besar yang kemajuannya cukup pesat 

sehingga banyak diminati oleh masyarakat yang ingin membangun UMKM. 

 

3.2. Populasi, Sample, dan Teknik Sampling 

3.2.1. Populasi 

Populasi merupakan kumpulan dari suatu subyek atau obyek  

penelitian. Jika sesorang hendak meneliti sebuah penelitian, maka populasi 

merupakan salah satu elemen yang ada dalam penelitian. Populasi menurut 

Sugiyono diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek 

atau obyek yang mempunyai karateristik tertentu.Dalam penelitian ini, 

populasi yang digunakan peneliti adalah UMKM Batik di kota Semarang. 

. 

3.2.2. Sample 

Pengertian dari sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi 

yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili 

populasinya Menurut Sugiyono sampel adalah bagian atau jumlah dan 

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

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal 
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karena keterbatan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil 

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

kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi.  

Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representative.Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah beberapa 

pelaku UMKM Batik di kota Semarang yang berjumlah 30 orang pelaku 

UMKM batik di Semarang. 

 

3.2.3.Teknik Sampling 

 Dalam penelitian ini, teknik sampling  yang digunakan ini adalah 

non-probability. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur 

atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.Teknik  yang  

digunakan  dalam  penelitian  ini adalah teknik non-probability sampling 

yaitu snowball sampling.  

Menurut sugiyono (2010) snowball  sampling merupakan  teknik  

penentuan  sampel yang  mula-mula  jumlahnya  kecil,  kemudian  

membesar.Peneliti  memilih snowball sampling karena dalam penentuan 

sampel, peneliti pertama-tama hanya menentukan satu atau dua orang saja 

tetapi karena data yang didapat dirasa  belum  lengkap  maka  peneliti  

mencari  orang  lain  yang  untuk melengkapi data tersebut. 
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3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

karena semua data yang didapat langsung dari sumbernya.Hasil data yang 

diperoleh berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada 30 pemilik 

UMKM Batik di Kota Semarang. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan berdasarkan hasil dari kuesioner yang telah 

disebar kepada 30 pemilik UMKM Batik di Kota Semarang.Kuesioner 

merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya 

untuk bisa dijawab oleh 30 pemilik UMKM Batik di Kota Semarang 

tersebut.Kuesioner merupakan suat mekanisme pengumpulan data yang 

efisien jika peneliti mengetahui dengan tepat apa yang diperlukan dan 

bagaimana mengukur variabel penelitian . 

Kuesioner yang disebarkan menggunakan pertanyaan-pertanyaan 

tertulis kepada responden. Pertanyaan yang akan diberikan kepada 

responden berupa pertanyaan tertutup dengan menyediakan alternati - 

alternatif jawaban yang berhubungan dengan indikator – indikator 

penelitian. Angket data yang diperoleh berupa nilai skor, dimana 

penentuan skor pilihan jawaban menggunakan skala Likert berskala 1 

sampai dengan 5.Sugiyono (2010) mengatakan bahwa skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. 
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Tabel 3.1. Skala Pengukuran 

Jawaban Skor 

Sangat tidak setuju (STS) 1 

Tidak setuju (TS) 2 

Netral (N) 3 

Setuju (S) 4 

Sangat setuju (ST) 5 

 

3.5. Uji Validitas danReliabilitas 

3.5.1. UjiValiditas 

Validitas menurut Azwar (dalam Matondang, 2009) adalah 

berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan 

dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya.Suatu 

skala dikatakan memiliki validitas tinggi jika skala tersebut dapat 

memberikan hasil ukur yang relevan dengan tujuan 

pengukuran.Penghitungan apakah kuesioner tersebut valid atautidak 

didapat dari perbandingan r hitung dengan r tabel dengan 

menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics. Pengujian menggunakan 

taraf signifikasi (α) = 5%. Dasar pengambilan keputusan pengujian 

sebagai berikut: 

Jika r hitung > r tabel maka dikatakanvalid 

Jikarhitung<rtablemakadikatakantidakvalid  

Hasil pengujian validitas dapat dilihat pada table 3.2 pada halaman 

selanjutnya. 
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Tabel 3.2. Hasil Pengujian Validitas 

Variabel Item r hitung R tabel keterangan 

Faktor Lingkungan 

(X1) 

X1_1 0.906 0.361 Valid 

X1_2 0.736 0.361 Valid 

X1_3 0.791 0.361 Valid 

Faktor Perusahaan 

(X2) 

X2_1 0.754 0.361 Valid 

X2-2 0.807 0.361 Valid 

X2_3 0.553 0.361 Valid 

X2_4 0.635 0.361 Valid 

Faktor Teknologi 

(X3) 

X3_1 0.369 0.361 Valid 

X3_2 0.673 0.361 Valid 

X3_3 0.788 0.361 Valid 

X3_4 0.542 0.361 Valid 

X3_5 0.815 0.361 Valid 

Variabel Item r hitung R tabel keterangan 

Adopsi E-Commerce 

(Y) 

Y_1 0.527 0.361 Valid 

Y_2 0.537 0.361 Valid 

Y_3 0.756 0.361 Valid 

Y_4 0.732 0.361 Valid 

Y_5 0.646 0.361 valid 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) 

 

3.5.2. UjiReliabilitas 

Reabilitasadalahkonsistensisuatualatukurdalammengukur gejala 

yang sama, sehingga terlihat sejauh mana suatu alat ukur dapat 

dipercaya. Uji reliabilitas dapat dihitung dengan bantuan program 

SPSS, pada penelitian ini peniliti menggunakan aplikasi IBM SPSS 

Statistics. Dasar pengambilan keputusan pengujian sebagaiberikut: 

Jika cronbach’s alpha> 0,6 maka dikatakanreliabel 

Jika cronbach’s alpha< 0,6 maka dikatakan tidakreliable 
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Tabel 3.3. Hasil Uji Reliabilitas  

 

Sumber: Data Primer yang diolah (2019)  

 

3.6. Teknik AnalisisData 

Analisis yang dilakukan merupakan kegiatan dari semua sample 

yang terkumpul dari respoden. Kegiatan dalam analsis data 

berdasarkan variabel dan jenis responden dikelompokkan masing-

masing dan setiap variabel yang dihitung akan dilakukan pengujian 

hipotesis. 

 

3.6.1. AnalisisDeskriptif 

Analisisdekskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan 

cara mendeskripsikan 

ataumenggambarkandatayangtelahterkumpulsebagaimanaadanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. 

Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin 

mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk populasi dimana sampeltersebutdiambil. Sugiyono 

(2010) mengemukakan rumus penentuan rentang skala sebagai berikut: 

 

 Nilaiterbesar−nilaiterendah 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Nilai 

Kritis 

Keterangan 

Faktor Lingkungan 0.740 0.6 Reliable 

Faktor Perusahaan 0.624 0.6 Reliable 

Faktor Teknologi 0.615 0.6 Reliable 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Nilai 

Kritis 

Keterangan 

Adopsi E-Commerce 0.617 0.6 Reliable 
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RS = 

Jumlah jawaban 

 

Penilaian rentang skala sebagai berikut: 

Tabel 3.4. Penilaian Rentang Skala  

Rentang 

Skala 

Faktor 

Lingkungan 

Faktor 

Perusahaan 

Faktor 

Teknologi 

Adopsi  

E- Commerce 

1,00 - 2,99 Rendah Rendah Rendah Rendah 

3,00 - 5,00 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 

 

 

3.6.2. AnalisisKuantitatif 

Menururt Sugiyono (2010) analisis kuantitatif merupakan suatu 

analisis 

berdasarkandatayangdiperoleh,selanjutnyadikembangkanmenjadi 

hipotesis.Dalam penelitian kuantitatif teknik analisis data yang 

digunakan sudah jelas, yaitu di arahkan untuk menjawab rumusan 

masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Karena datanya 

kuantitatif maka teknik analisis data menggunakan metode statistik 

yang sudah tersedia.Denganmenggunakan  

programSPSS(StatisticalPackageforSocialScience) alat analisis yang 

digunakan yaitu: 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Peneliti menggunakan teknik analisis regresi linier bergandayang 

dapat mengukur kekuatan pengaruh variabel- variabel independen 

terhadapvariabel dependen yang diteliti.Dengan formulasi persamaanu                
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Ŷ=a+b1X1+b2X2+b3X3+e 

 

 

umum regresi linier sederhana sebagai berikut: 

Keterangan : 

Y= Adopsi E-commerce 

a = Konstanta 

b1X1= variabel faktor lingkungan 

b2X2= variabel faktor perusahaan 

b3X3= variabel faktor  teknologi 

e = variabel lain/error 

 

3.7. UjiHipotesis 

3.7.1. Ujit 

Menurut Sugiyono (2010) uji t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel terikat. Dasar pengambilan 

keputusan pengujian: 

a. Jika nilai sig < 0,05 maka terdapat pengaruh variabel X terhadap 

variabelY 

b. Jika nilai sig > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh variabel X 

terhadap variabelY 

3.7.2. UjiF 

Model signifikansi yang akan digunakan untuk uji F dapat 

dilihat dari tabel anova yang berfungsi untuk melihat pengaruh semua 
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variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai kolom 

signifikasi dengan alpha.Dasar pengambilan keputusan pengujian : 

a) Jika nilai sig < 0,05maka terdapat pengaruh 

variabelXsecarasimultanterhadapvariabelY 

b) Jika  nilai sig>0,05maka tidak terdapat pengaruh 

variabelXsecarasimultanterhadapvariabelY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


