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BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan beberapa kriteria sebagai berikut:

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan eksploratif deskriptif. Pada penelitian

ini mendeskripsikan (menggambarkan) fenomena mengenai model

penerimaan dan penggunaan e-commerce oleh UKM konveksi/bordir

di desa Padurenan Kudus.

3.2. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif

korelasional menggunakan UTAUT.

3.3. Desain Penelitian

Desain penelitian menggunakan model UTAUT yang dimodifikasi.

Digunakan metode UTAUT yang dimodifikasi pada variabel

moderating yang mengasumsikan tidak ada pengaruh yang berasal

dari jenis kelamin, umur, pengalaman penggunaan dan faktor

kesukarelaan dalam penggunaan. Model UTAUT yang di modifikasi

seperti ini dipilih, karena di asumsikan variabel moderating dalam

model UTAUT tidak memiliki pengaruh dalam menggunakan e-

commerce bagi para pelaku UKM konveksi di desa Padurenan

Kabupaten Kudus.

3.4. Instrumen yang digunakan

Instrumen yang digunakan di dalam penelitian ini adalah

menggunakan angket dengan lima variabel yaitu, performance

expectancy (FE), effort expectancy (EE), social influence (SI),

faciliting condition (FC) dan behavioral intention (BI).

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data

purposive sampling. Purposive sampling merupakan cara

pengambilan sampling kepada responden yang sudah terpilih
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dengan tujuan data yang dihasilkan lebih representatif dan akurat.

Pada teknik sampling ini di pilih sebanyak 50 responden dari

populasi UKM yang aktif. Kemudian reponden diminta utnuk

mengisi kuisioner yang telah diberikan dan juga diminta untuk

mengisi identititas diri seperti, nama UKM dan nama pengelola

UKM. Setelah itu peneliti menjelaskan terlebih dahulu tentang

maksud tujuan dilakukan pengisian angket serta prosedur pengisian

angket. Sedangkan data sekunder diperoleh  dari beberapa referensi

seperti jurnal, artikel dan buku.

3.6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dilakukan dengan teknik Structural

Equation Model (SEM), yang membentuk hubungan antar variabel

dalam persamaan regresi linear seacara bertingkat. Sedangkan

software yang digunakan adalah Warp-PLS 3.0 untuk model

visualisasinya.

3.7. Metode Pengujian

Metode pengujian instrument pada penelitian ini menggunakan uji

validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas menggunakan pearson

product moment. Sedangkan uji reliabilitas menggunakan alpha

cronbach.

3.8. Metode Analisa

Analisa data menggunakan metode statistika multivariat, yang

menganalisis hubungan beberapa variabel-variabel secara

bersamaan. Variabel-variabel tersebut adalah diantaranya,

Performance Expectancy (PE), Effort Expectancy (EE), Social

Influence (SI), Facilitating Conditions (FC) dan Behavioral

Intention (BI). Hubungan variabel secara keseluruhan dapat disusun

dalam bentuk persamaan umum model struktural (structural model)

dan model pengukuran.

1) Persamaan untuk model struktural (structural model)

η  =τξ + β η + ζ
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2) Persamaan untuk model pengukuran

a) Untuk konstruk eksogen

X=∧(x) ξ + δ

b) Untuk konstruk endogen

Y=∧(y) η  + ε

Tabel 3.1. Simbol Persamaan model Struktural

Symbol SEM Keterangan

η (eta) Menyatakan variabel laten endogen (Y)

ξ(ksi) Menyatakan variabel laten eksogen (X)

τ (gamma) Koefisien pengaruh variable eksogen terhadap
variable endogen

β (beta) Koefisien pengaruh variable endogen terhadap
variable endogen

∧(x) Matrik yang elemen-elemennya adalah koefisien
korelasi dari indikator-indikator variabel eksogen

∧(y) Matrik yang elemen-elemennya adalah koefisien
korelasi dari indikator-indikator variabel endogen

X Indikator untuk variabel eksogen

Y Indikator untuk variabel endogen

ζ(zeta) Kekeliruan prediksi terhadap variabel endogen

δ(delta) Kesalahan pengukuran pada variable manifest
untuk variable laten X

ε(epsilon) Kesalahan pengukuran pada variable manifest
untuk variable laten Y

Untuk detailnya formulasi di dalam penelitian ini  disederhanakan

dalam bentuk model persamaan struktural seperti pada gambar 3.1.
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Gambar 3.1. Model Struktural Pengujian
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