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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh e-service quality melalui e-satisfaction terhadap keputusan 

pembelian online. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode survey. 

Menurut Sugiyono (2012) pengertian metode survey adalah penelitian yang dilakukan 

dengan menggunakan angket sebagai alatpenelitian yang dilakukan pada populasi besar 

maupun kecil, tetapi data yangdipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari 

populasi tersebut,sehingga ditemukankejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar 

variabel,sosiologis maupun psikologis. Penelitian ini dilakukan pada konsumen 

Guten.inc 

 

3.2 Objek Penelitian 

Obyek penelitian  hanya dilakukan terhadap konsumen online Guten.inc 

menggunakan data kontak personal konsumen Guten.inc agar penelitian optimal. 

 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2012) definisi populasi adalah sebagai berikut, populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen Guten.inc yang 

membeli produk melalui situs online. 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut Sugiyono (2012). Apabila peneliti ingin melakukan 

penelitian dalam populasi yang besar sedangkan peneliti memilki kendala 

waktu, dana, dan sumber daya lain yang terbatas jumlahnya, maka 

penggunaan sampel akan menghemat sumber daya tersebut. Pemilihan 

desain sampel yang baik, penelitian akan memperoleh data yang akurat 

dengan tingkat kesalahan yang relatif rendah. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagian konsumen Guten.inc yang membeli produk 

melalui situs online. 

 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah  dengan  metode  non 

probabilty sampel yang memberikan peluang  atau kesempatan yang sama 

bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Teknikini merupakan teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Artinya setiap subjek yang diambil dari populasi 

dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu 

Sugiyono (2013). Kriteria sampel dari penelitian ini adalah sebagian 

konsumen Guten.inc yang berusia lebih dari 18 tahun atau sudah dianggap 

dewasa serta dapat membuat keputusan secara mandiri dan sebagian 

konsumen Guten.inc yang pernah membeli produk melalui situs online 

minimal satu kali atau lebih. 

 

4. Besaran Sampel 

Menurut Arikunto (2006) mengatakan bahwa “apabila subjeknya kurang dari 

seratus, lebih baik diambil semua sehingga penelitianya merupakan populasi. 

Tetapi, jika jumlah subjek besar, dapat diambil antara 10 - 15% atau 15 - 

25% atau lebih. ”Pendapat tersebut sesuai menurut Roscoe dalam Sugiyono  

(2013) “ ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 

dengan 500.” Dalam penelitian ini populasinya besar dan tidak terbatas. 
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Selain itu jumlah populasi tidak diketahui. Menurut Arikunto (2006) jumlah 

sampel ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

 

  
      

  
 

 

Keterangan:  

n = jumlah sampel  

Z =  harga standar normal (1,976)  

P =  estimator proporsi populasi (0,5)  

d =  interval atau penyimpangan (0,10)  

q =  1-p 

Jadi besar sampel dapat dihitung sebagai berikut: 

 

          
                  

      
       dibulatkan menjadi 100 responden. 

 

Jadi, untuk mengantisipasi adanya kuesioner yang hilang atau rusak, dan 

menghindari kesamaan data dengan peneliti sebelumnya jumlah sampel yang 

akan disebarkan dalam penelitian ini berjumlah 125 kuesioner. 

 

3.4 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

 

1. Jenis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data primer. Menurut 

Sugiyono (2013) sumber primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpulan data. Dalam penelitian ini data 

primer yang dimaksud adalah data mengenai variable-variabel yang 

berhubungan dengan variabel yang diteliti yang didapat langsung dari 

responden. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik kuisoner, yaitu dengan memberikan pertanyaan langsung dengan para 
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responden mengenai pengaruh pengaruh e-service quality melalui e-

satisfaction terhadap keputusan pembelian online pada konsumen Guten.inc. 

Kuisioner disebarkan secara langsung bertemu dengan responden dan 

menggunakan google form. 

 

3.5 Klasifikasi Variabel Penelitian 

 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulan Sugiyono (2012) 

1. Variabel Bebas (variabel independen)  

Variabel bebas adalah variabel yang sering disebut sebagai variabel stimulus, 

prediktor, dan antesenden. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel 

bebas. Variabel ini memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen Sugiyono (2013). Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah e-service quality (X). 

2. Variabel Terikat (variabel dependen)  

Variabel terikat sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen. 

Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas, Sugiyono (2013). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

keputusan pembelian online (Y). 

3. Variabel antara atau Intervening Variabel  

Variabel antara atau intervening variabel adalah variabel yang memberikan jeda atau 

antara variabel bebas dengan variabel terikat, sehingga variabel bebas tidak 

langsung mempengaruhi variabel terikat Sugiyono (2013). Variabel antara dalam 

penelitian ini adalah  e-satisfaction (Z). 

 

3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 

Definisi operasional pada penelitian adalah unsur penelitian yang terkait dengan 

variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau yang tercakup dalam paradigma 

penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah. Definisi operasional variabel 
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penelitian adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstrak 

dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan 

suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel tersebut Moh. 

Nazir (2003).Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Definisi Variabel Indikator 

E-Service 

Quality 

(X) 

Menurut Parasuraman dkk (2005) 

menyatakan definisi kualitas 

layanan online dalam interaksinya 

dengan website adalah suatu 

tingkat sebuah website secara 

efektif dan efisien memfasilitasi 

dalam hal berbelanja, melakukan 

pembelian dan proses penyerahan 

dari produk dan jasa. Penilaian 

kualitas website tidak hanya saat 

pengalaman selama melakukan 

interaksi dengan website tetapi 

juga interaksi setelah 

mendapatkan layanan. 

- Fulfillment yakni terkait 

sejauh mana penepatan janji 

perusahaan akan  

ketersediaan barang, dan juga 

terkait pengiriman  pesanan. 

- Efficiency yaitu seberapa  

mudah  dan  cepat  dalam 

mengakses dan  

menggunakan  website. 

- Privacy yang menjadi  

indikator  terkait  level  

keamanan  dan juga  proteksi  

terkait  data  pribadi  

konsumen. 

- System  availability  terkait  

fungsi teknis pada website 

yang digunakan. 

E-Satisfaction 

(Z) 

Menurut Flavian, Guinaliuand, 

dan Gurrea (2006) menjelaskan e-

satisfaction sebagai keadaan 

afektif pelanggan kepada website 

yang didapat dari evaluasi semua 

aspek yang menyusun relasi 

- Konsumen merasa senang 

terhadap layanan yang 

diberikan.  

- Konsumen puas dengan 

layanan perusahaan.  

- Konsumen merasa puas 
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pelanggan dengan keputusan pembelian 

melalui online. 

- Konsumen merasa keputusan 

untuk membeli online adalah 

keputusan yang bijak. 

Keputusan 

Pembelian 

Online 

(Y) 

Menurut Devaraj dkk. (2003) 

keputusan membeli secara online 

dipengaruhi oleh efisiensi untuk 

pencarian (waktu cepat, mudah 

dalam penggunaan, dan usaha 

pencarian mudah), value (harga 

bersaing dan kualitas baik), dan 

interaksi (informasi, keamanan, 

load time, dan navigasi) 

- Kemantapan pada sebuah 

produk, Kualitas produk yang 

sangat baik akan membangun 

kepercayaan konsumen 

sehingga merupakan 

penunjang kepuasan 

konsumen. 

- Kebiasaan dalam membeli 

produk,  Kebiasaan adalah 

pengulangan sesuatu secara 

terus-menerus dalam 

melakukan pembelian produk 

yang sama. 

- Memberikan rekomendasi 

kepada orang lain, adalah 

memberikan kepada 

seseorang atau lebih bahwa 

sesuatu yang dapat dipercaya, 

dapat juga 

merekomendasikan diartikan 

sebagai menyarankan, 

mengajak untuk  bergabung, 

menganjurkan suatu bentuk 

perintah.  

- Melakukan pembelian ulang, 

adalah individu melakukan 

pembelian produk atau jasa 
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3.7 Skala Pengukuran Variabel 

 

Skala pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala 

Likert.Skala Likert adalah untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial Sugiyono (2012). 

Berikut merupakan tabel skor skala likert : 

 

Tabel 3.2 

Skala Likert 

No. Skala Bobot Skor 

1 Sangat Tidak Setuju 1 

2 Tidak Setuju 2 

3 Netral 3 

4 Setuju 4 

5 Sangat Setuju 5 

 

 

3.8 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

 

3. Uji Validitas 

 Menurut Ghozali (2011) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau 

pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuesioner tersebut. Mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara 

melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk 

variabel. Maka suatu data dikatakan sah atau valid berdasarkan hasil pengukuran 

dan menentukan untuk 

membeli lagi, maka 

pembelian kedua dan 

selanjutnya disebut 

pembelian ulang. 



27 

 

nilai yang sudah didapatkan, apabila nilai signifikansi α ≤ 0,05, maka suatu 

variabel dianggap valid. Hasil uji validitas variabel pernyataan pada kuesioner 

dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut : 

 

Tabel 3.3 

Hasil Validitas 30 Responden 

 

Variabel Indikator 
Koefisien 

Korelasi 
Signifikansi Keterangan 

E-Service 

Quality 

X1.1 0,838 0,000 Valid 

X1.2 0,662 0,000 Valid 

X1.3 0,708 0,000 Valid 

X1.4 0,767 0,000 Valid 

E-Satisfaction 

Z1.1 0,854 0,000 Valid 

Z1.2 0,795 0,000 Valid 

Z1.3 0,677 0,000 Valid 

Z.1.4 0,821 0,000 Valid 

Keputusan 

Pembelian 

Online 

Y1.1 0,673 0,000 Valid 

Y1.2 0,818 0,000 Valid 

Y1.3 0,793 0,000 Valid 

Y1.4 0,818 0,000 Valid 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

 

Berdasarkan output hasil uji validitas, menunjukkan variabel e-service 

quality, e-satisfaction dan keputusan pembelian online memenuhi kriteria valid 

untuk semua item pernyataan dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. 

 

4. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau setabil 

dari waktu ke waktu, Ghozali (2011). Pengukuran reliabilitas yang akan 
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digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran 

sekali saja. Disini pengukuran hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan 

dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS 

memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach 

Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0,6 Ghozali (2011). Hasil uji reliabilitas penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel 3.4 berikut: 

 

Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas 30 Responden 

  Variabel Cronbach Alpha Keterangan  

E-Service Quality (X) 0,703 Reliabel  

Keputusan Pembelian Online (Z) 0.790 Reliabel  

E-Satisfaction (Y) 0,778 Reliabel  

Sumber : Data primer diolah, 2018 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil uji reliabilitas semua variabel dapat 

diambil kesimpulan bahwa semua item pernyataan tersebut memiliki nilai 

Cronbach Alpha lebih dari 0,6. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh 

pernyataan pada penelitian ini memiliki tingkat kehandalan yang baik dan dapat 

digunakan dalam analisis pada penelitian ini. 

 

3.9 Metode Analisis Data 

 

Menurut Sugiyono (2012) bahwa analisis data merupakan hal yang kritis dalam 

proses penelitian kualitatif data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. 

Selain itu, Sugiyono (2012) menyatakan bahwa analsis dalam penelitian jenis apapun, 

adalah merupakan cara berfikir kritis. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara 

sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan 

hubungannya dengan keseluruhan. Selanjutnya Sugiyono mendefinisikan pengertian 

analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 
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sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun 

orang lain.  

1. Metode Statistik Deskriptif  

Metode Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud membuat kesismpulan berlaku untuk umum dan generalisasi Sugiyono 

(2011). Metode ini digunakan untuk mejelaskan variable – variable dalam penelitian 

ini.Dalam penelitian ini analisis deskriptif berupa identitas responden yang meliputi 

deskriptif konsumen mengenai E-Service Quality yang dapat mempengaruhi Keputusan 

PembelianOnline yang dimediasi oleh E-Satisfication pada konsumen Guten.inc. 

Skala Interval merupakan skala yang membedakan kategori dengan selang atau 

jarak tertentu dengan jarak antar kategorinya sama Ghozali (2011). Kelas Interval 

dengan jumlah kelas sama dengan 5, dapat dihitung sebagai berikut : 

 

 

Interval =  

 

 

Interval =   
   

 
 0.80 

 

Adapun kategori dari masing – masing interval adalah sebagai berikut tabel 3.5 : 

 

Tabel 3.5 

Skala Interval 

Interval 

Indikator 

E-Service Quality E-Satisfaction 
Keputusan 

Pembelian Online 

1,00 s/d 1,79 Sangat Tidak Baik Sangat Tidak Puas Sangat Rendah 

1,80 s/d 2,59 Tidak Baik Tidak Puas Rendah 

2,60 s/d 3,39 Netral Netral Netral 

3,40 s/d 4,19 Baik Puas Tinggi 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 



30 

 

4,20 s/d 5,00 Sangat Baik Sangat Puas Sangat Tinggi 

2. Metode Statistik Kuantitaitf dengan PLS  

Menurut Abdillah & Jogiyanto (2009) PLS atau Partial Least Square adalah analisis 

persamaan structural (SEM) berbasis varian yang secara stimultan dapat melakukan 

pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural.  

Model pengukuran digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan 

model prediksi), adalah sebagai berikut  :  

a. PLS merupakan metode analisis data yang didasarkan asumsi sampel yang tidak 

hasrus besar. Yaitu jumlah sampel kurang dari 100 bisa dilakukan, dan residual 

distribution.  

b. PLS dapat digunakan untuk menganalisis teori yang masih dikatakan lemah, karena 

PLS dapat digunakan sebagai prediksi.  

c. Dalam pendekatan PLS, diasumsikan bahwa semua ukuran varians dapat digunakan 

untuk menjelaskan.  

Dalam PLS persoalan identifikasi model tidak menjadi masalah untuk model timbal 

balik, dan juga tidak mengasumsikan bentuk distribusi tertentu untuk skala variable. 

Variabel dikatakan memiliki pengaruh jika nilai signifikansinya < 0,05. 

 

3.10 Flowchart Penelitian 

 

Flowchart penelitian bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang 

menggambarkan proses mulai hingga penelitian selesai secara runtun dengan tahapan-

tahapan penelitian yang sistematis dan skematis. Kerangka penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 3.1. 
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Mulai 

 

 

Mengidentifikasi Masalah 

 

 

Menetapkan Batasan Masalah 

 

 

Menetapkan Tujuan 

 

 

Pengkajian Pustaka 

 

 

Penyebaran Kuisioner 

 

 

Penguumpulan Data 

 

 

Pengolahan Data Menggunakan Path analysis 

 

 

Analisis Hasil, Kesimpulan, & Saran 

 

 

     Selesai 

 

 

Gambar 3.1. Flowchart Penelitian 
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Adapun alur penelitian dalam penelitian ini yaitu : 

1. Tahap pertama yang dilakukan adalah identifikasi masalah. Kegiatan ini dilakukan 

agar mengetahui kondisi nyata pada perusahaan yang pada akhirnya dapat 

menemukan permasalahan yang terjadi pada perusahaan, sehingga dilakukan 

perbaikan. 

2. Pada rumusan masalah dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada 

tentang bagaimana pengaruh analisis e-service quality melalui e-satisfaction 

terhadap keputusan pembelian online jika diukur menggunakan path analysis dan 

mengetahui apa saja yang harus ditingkatkan. 

 

3. Setelah menentukan rumusan masalah selanjutnya adalah menentukan tujuan 

penelitian agar mengetahui arah penelitian ini sesuai dengan penentuan rumusan 

masalah, kemudian menentukan batasan masalah agar topik permasalahan yang 

diteliti tidak melebar. 

 

4. Selanjutnya melakukan tahap kajian pustaka untuk mencari informasi serta kajian 

pendukung seperti kajian deduktif dan kajian induktif untuk memperkuat argumen 

pada penelitian ini. 

 

5. Setelah itu, masuk ke tahap pembuatan kuisioner untuk responden dan penyebaran 

data e-service quality, e-satisfaction, keputusan pembelian online. 

 

6. Tahap pengumpulan data yang dilakukan adalah mengumpulkan data responden 

dari hasil penyebar kuisioner pada konsumen pembeli online Guten.inc 

 

7. Mengolah seluruh data responden yang sudah didapatkan melalui kuisioner yang 

telah disebarkan, lalu mencari hasil akhir menggunakan path analysis. 

 

Tahap terakhir yaitu memberikan kesimpulan hasil dari pembahasan serta memberikan 

saran terhadap tempat penelitian. 
  


