
BAB III. METODE PENELITIAN 

 

 
3.1. Rancangan Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM pelaku e-commerce yang 

tergabung dalam shopee di Kabupaten Kudus. Penentuan sampel dalam penelitian ini 

dilakukan dengan teknik purposive sampling . Data diperoleh dengan cara menyebar 

kuesioner dan dilanjutkan tanya jawab kepada pelaku usaha . Metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu suatu proses menemukan pengetahuan 

yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai 

apa yang ingin kita ketahui (Darmawan, 2013). Dalam mengolah data digunakan  

alat bantu berupa perangkat lunak statistik yaitu SPSS, sedangkan teknik analisis 

yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 

3.2. Variabel Penelitian 
 

Variabel Penelitian adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut 

kemudian ditarik kesimpulannya (Darmawan, 2013). 

Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2003). Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah tingkat fintech. Menurut NDRC ( National Digital Research 

Centre ) mendefinisikan fintech sebagai inovasi dalam layanan keuangan yang 

mendapatkan sentuhan modern. Adapun Indikator dalam pengukuran fintech adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengetahuan dari UMKM 

2. Ketertarikan UMKM 

3. Praktis dan efisien 

4. Mempermudah Transaksi 

5. Lending 

6. Funding 



 

 

 

 

 

Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau 

berubahnya variabel dependen(Sugiyono, 2003). Variabel independen dalam penelitian 

ini adalah e-commerce. E-commerce (electronic commerce) atau perdagangan elektronik 

adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. 

Seperti radio, televisi dan jaringan computer atau internet (Wong, 2010 ). Dalam 

penelitian ini e-commerce diukur dengan indikator: 

1. Kemampuan ( ability) 

2. Kebaikan Hati ( Benevolener ) 

3. Integritas ( Integrity ) 

4. Kepercayaan ( trush ) 

 
3.3. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu sumber data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung melalui pengisian kuesioner dan 

interview, wawancara terhadap pelaku e-commerce yang tergabung dalam shoope di 

kabupaten Kudus Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek atau subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2003). Populasi yang menjadi 

objek dalam penelitian ini adalah UMKM pelaku e-commerce yang ada di Kabupaten 

Kudus. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh  

populasi tersebut (Sugiyono, 2003). 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling yaitu teknik yang dilakukan karena beberapa pertimbangan 

(Arikunto, 2010). 



Adapun kriteria nya adalah tergabung dalam komunitas shoope di kabupaten Kudus , 

dengan followers kurang atau lebih dari 1000 

 
 

Pengumpulan Data 
 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, pengumpulan 

data yang digunakan adalah penyebaran kuesioner melalui google form, karena 

untuk penyebaran secara langsung tidak dimungkinkan karena virus cofid 19. 

 

Pengolahan Data 

Tabulating merupakan metode pengolahan data dengan cara menyusun tabel 

dari data yang sudah berhasil dikumpulkan baik dalam penyajian data maupun 

analisis data. Data yang sudah ditabulasi kemudian diolah menggunakan alat bantu 

perangkat lunak statistik yaitu program IBM SPSS versi 25. 

 

Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 

sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2013). 

 
3.4. Uji Instrument 

Uji Validitas 

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah alat ukur tersebut valid, valid 

artinya ketepatan dan kecermatan mengukur atau alat ukur tersebut tepat untuk 

mengukur sebuah variable yang akan diukur. Uji validitas digunakan untuk 

mengetahui kelayakan butir-butir pertanyaan dalam suatu daftar (konstruk) 

pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. 

Uji validitas dilakukan pada setiap butir pertanyaan, dan hasilnya dapat dilihat 

melalui hasil r-hitung yang dibandingkan dengan r-tabel, dimana r-tabel dapat 

diperoleh melalui df (degree of freedom) = n-2 (signifikan 5%, n = jumlah sampel). 

Jika r-tabel < r-hitung maka valid 

Jika r-tabel > r-hitung maka tidak valid 



Uji Reabilitas 

Reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi 

Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir 

pertanyaan. 

Jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 maka reliabel 

Jika nilai Cronbach’s Alpha < 0,60 maka tidak reliable 

 
3.5. Analisis Data 

Analisis regresi berganda dapat menjelaskan pengaruh antara variabel terikat 

dengan beberapa variabel bebas. Dalam melakukan analisis regresi berganda 

diperlukan beberapa langkah dan alat analisis. Sebelum melakukan analisis regresi 

berganda terlebih dahulu dilakukan uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. 

 
3.5.1. Analisis Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel dependen dan variabel independen terdistribusi normal atau tidak dengan 

menggunakan uji One Sample Kolmogorof-Smirnov Test (Ghozali, 2013). Pengujian 

ini dilakukan untuk mengetahui distribusi data. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 

0,05 maka data terdistribusi dengan normal, dan jika kurang dari 0,05 maka data 

terdistribusi dengan tidak normal. 

b. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2013). Jika terjadi korelasi, 

maka dikatakan terdapat masalah multikolonieritas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen yang memiliki nilai 

tolerance lebih dari 10% dan memiliki nilai variance inflation factor (VIF) kurang 

dari 10, maka model regresi tersebut bebas dari masalah multikolonieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2013) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Dalam penelitian ini tingkat signifikan ditentukan sebesar 5% 

sehingga jika nilai signifikansinya di atas 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. 



Heteroskedastisitas juga dapat dideteksi dengan menggunakan scatterplot, jika 

scatterplot menunjukkan adanya titik-titik yang membentuk pola tertentu maka 

terjadi heteroskedastisitas. Akan tetapi, bila menyebar di atas dan di bawah sumbu 49 

Y, serta tidak membentuk pola maka terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). 

Untuk menghilangkan heteroskedastisitas dalam model regresi dapat 

dilakukan dengan transformasi dalam bentuk regresi dengan cara membagi model 

regresi dengan salah satu variabel bebas yang digunakan dalam model tersebut serta 

dengan melakukan transformasi log. 

 

3.5.2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah model analisis 

regresi sederhana dan berganda. Persamaan regresi berganda untuk pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini adalah : E-Com = β0 + Fin + Ɛ 

 
3.5.3. Godness of fit model : 

3.5.3.1. Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

(R²) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel- 

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). 

Kelemahan mendasar pada penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independen, maka R² pasti akan meningkat tanpa melihat 

apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan Adjusted R² 

pada saat mengevaluasi model regresi terbaik. Tidak seperti R² nilai Adjusted R² 

dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model 

(Ghozali, 2013). Dengan demikian, pada penelitian ini tidak menggunakan R² namun 

menggunakan nilai Adjusted R² untuk mengevaluasi model regresi. 



3.5.3.2. Uji Statistik F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama- 

sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2013). Apabila nilai probabilitas 

signifikansi < 0.05, maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi 

variabel dependen. 

 
3.5.4 Uji Hipotesis 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel-variabel 

dependen (Ghozali, 2013). Apabila nilai probabilitas signifikansi ˂ 0.05, maka satu 

variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel-variabel 

dependen (Ghozali, 2013). 

Apabila nilai probabilitas signifikansi ˂ 0.05, maka satu variabel independen 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Adapun langkah-langkah pengujian t adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan formasi H0dan H1 

H0 : bi = 0, berarti variabel independen bukan merupakan variabel penjelas yang 

signifikan terhadap variabel independen. 

Ha : bi ≠ 0, berarti variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

2. Level of signifikan (α = 0,05) 

Sampel n = jumlah sampel 

t table = t (α/2, n-k) 

3. Menentukan kriteria pengujian 

H0gagal ditolak apabila t hitung < t tabel 

H1ditolak apabila t hitung > t tabel 

4. Kesimpulan 

Apabila t hitung > t table maka H0ditolak, artinya ada pengaruh positif 

Apabila t hitung < t table maka H0diterima, artinya tidak ada pengaruh. 
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3.5.5 Uji Beda 

Uji beda t-test digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak 

berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda t-test 

dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-

rata dengan standart error dari perbedaan  rata-rata  dua  sampel  atau  

dapat  ditulis  dengan  rumus  sebagai berikut 

:Standar error perbedaan dalam nilai rata-rata terdistribusi secara normal. 

Dapat disimpulkan bahwa uji beda t-test adalah membandingkan rata-rata 

dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. 

Pada penelitian ini menggunakan Independen sample test (variable yang 

tidak berhubungan). Analisis dengan metode ini bertujuan untuk 

membandingkan dua rata-rata dua grup yang tidak berhubungan. 

Penelitian ini meneliti apakah ada perbedaan nilai signifikan antar 

responden yang mempunyai followers kurang dari 1000 dan yang lebih 

dari 1000 followers. 

 


