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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3. 1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen 3second 

yang pernah berbelanja melalui online dan offline di Kota Yogyakarta. Alasan 

menggunakan konsumen di Kota Yogyakarta, karena Yogyakarta akan mengalami 

kenaikan jumlah populasi mahasiswa di setiap tahunnya (Bappeda DIY, 2016). 

Menurut menteri sosial Khofifah Indar Parawansa, saat ini konsumerisme 

memengaruhi gaya hidup sebagian kalangan masyarakat dan membuat sebagian 

masyarakat terutama perempuan di Indonesia bersikap hedonisme karena ingin 

selalu tampil mengikuti jaman (trendy) (Parawansa, 2017).  

3.1.2  Sampel 

Dalam memilih sampel, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. 

Menurut Widarjono (2015), purposive sampling adalah metode pengambilan 

sampel dengan pertimbangan bahwa sampel yang dipilih dapat mewakili populasi 

yang diteliti, dengan kata lain sampel dipilih berdasar kriteria yang telah ditetapkan. 

Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Konsumen 3second yang memiliki aplikasi berbelanja online dan pernah 

berbelanja melalui sistem online minimal satu kali. 

2. Konsumen yang berada di kota Yogyakarta. 



31 
 

 

3. Konsumen dapat memberikan opini dan persepsi dan persepsi terkait 

pembelian melalui pembelianonline maupun pembelian melalui pembelian 

offline. 

Adapun kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel mengacu 

pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmed et al. (2017). 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan 

pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik 

studi (Sekaran, 2011). Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah 

survei secara langsung kepada konsumen yang ada di Kota Yogyakarta. Survei 

dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada konsumen yang ada di Kota 

Yogyakarta. Kuesioner dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ada dan 

tidaknya pengaruh sistem pembelian secara online dan pembelian secara offline 

serta pengaruh dari kepuasan pelanggan terhadap minat konsumen untuk membeli 

suatu produk.  

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner yang disebar kepada responden yang dituju. Sebelum 

diberikan kepada responden, kuesioner yang dibuat dipastikan mudah dipahami dan 

dimengerti oleh responden, agar memudahkan responden dalam menjawab. Dalam 

mengukur pendapat responden digunakan skala likert enam poin seperti dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Widhiarso (2010). Skala likert enam poin dipilih 
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bertujuan untuk mempertegas hasil yang diperoleh dan menjadikan responden lebih 

tegas dalam memilih jawaban. Daftar pertanyaan pada kuesioner di ambil dari 

beberapa literatur penelitian yang sudah pernah diujikan dengan beberapa 

pengembangan oleh peneliti sebelumnya.  

Adapun gradasi nilai pengukuran dari 1 sampai 6, dengan alternatif 

jawaban : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Agak Setuju (AS), Agak Tidak Setuju 

(ATS), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS) dimana setiap jawaban diberi 

skor masing-masing sebagai berikut : 

Tabel03.1 Skala Likert 

Keterangan Skor 

Sangat Setuju 6 

Setuju 5 

Agak Setuju 4 

Agak Tidak Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei 

dan pengambilan datanya menggunakan kuesioner. Penelitian ini memiliki 3 

macam variabel, yaitu variabel bebas (independentvariabel), variabel terikat 

(dependent variabel) dan variabel penyela (intervening variabel). Variabel 

dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau diakibatkan oleh variabel 

bebas. Dalam metode kuantitatif variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan 

dalam fokus atau topik penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah keputusan 
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pembelian konsumen yang disimbolkan dengan huruf Y. Variabel independen 

(bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau menghasilkan akibat pada 

variabel lain, yang pada umumnya berada dalam urutan tata waktu yang terjadi 

lebih dahulu (Nanang 2011). Keberadaan variabel bebas dalam penelitian 

kuantitatif adalah sebagai variabel yang menjelaskan terjadinya fokus atau topik 

penelitian. Variabel independen dari penelitian ini pembelianonline(X1) dan 

pembelianoffline (X2). Variable intervening merupakan variabel antara atau 

mediating. Fungsi dari variabel ini yaitu memediasi hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat (Ghozali, 2006). Variabel intervening dari penelitian ini 

adalah minat beli konsumen secara online (X3) dan minat beli konsumen secara 

offline (X4). Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007).  

3.4.1 Variabel Dependen : Keputusan Pembelian Online  (Y1) dan 

Keputusan Pembelian Offline (Y2) 

Keputusan Keputusan  pembelian merupakan  tindakan  yang  dilakukan  

konsumen  dalam  melakukan  pembelian sebuah produk atau tindakan pemecahan 

masalah  yang dilakukan individu dalam pemilihan  alternatif  dari  beberapa  

alternatif penyelesaian masalah berdasarkan pengetahuan yang dimiliki konsumen 

(Kotler dan Keller, 2006). Dengan sedikit penyesuaian dari penelitian yang 

menggunakan 13 pertanyaan dimana untuk mengukurnya menggunakan skala 

interval 1-6. 
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3.4.2 Variabel Independen : Pembelian Online (X1) 

Pembelian online didefinisikan sebagai bentuk persentase dan promosi, 

pemasaran barang dan jasa dengan menggunakan media tertentu seperti surat kabar, 

majalah, radio, televisi, papan iklan, brosur, sosial media, internet dan lain-lain. 

Variabel sistem pembelian online diukur dari data primer yang berasal dari 

kuesioner yang diadopsi dari Hansen et al (2004), dengan sedikit penyesuaian dari 

peneliti yang menggunakan 9 (sembilan) pertanyaan dimana untuk mengukurnya 

menggunakan skala interval 1-6.  

3.4.3 Variabel Independen : Pembelian Offline (X2) 

Pembelian offline adalah situasi ketika seorang penjual 

menawarkan/menjual produk produknya secara langsung kepada konsumen (baik 

konsumen perorangan maupun bisnis). Pengukuran variabel sistem pembelian 

offline menggunakan hasil penelitian dariHansen et al, (2004). Pengukuran variabel 

sistem pembelian offline menggunakan 9 (sembilan) pertanyaan dengan skala 

interval 1-6. 

3.4.4 Variabel Intervening : Minat Beli Konsumen Online (X3) dan Minat 

Beli Konsumen Offline (X4) 

Menurut Ferdinand (2002), minat beli adalah suatu motivasi pada diri 

konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dan merupakan aspek psikologis yang 

berpengaruh terhadapsikap dan perilaku konsumen untuk membeli suatu produk 

yang dipengaruhi oleh informasiyang diterimanya.Minat pada dasarnya penerimaan 

akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan suatu hal diluar dirinya. Semakin 

kuat atau dekat hubungan tersebut semakin besar minat seseorang terhadap sesuatu. 
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Pengukuran variabel beli minat konsumen menggunakan 2 (dua) pertanyaan dengan 

skala interval 1-6. 

3.5 Pengukuran Variabel Penelitian 

Tabel03.2 Pengukuran Variabel Penelitian 

Variabel Definisi Indikator 
Skala 
Ukur 

Pembelian 
tidak 

langsung 
(Online) 

(X1) 
 

Hansen et 
al (2014) 

Pembelian tidak 
langsung adalah 
bentuk pembelian 
dengan 
menggunakan media 
tertentu seperti 
internet, media 
sosial, televisi, radio, 
dan lain-lain 

1. Norma subjektif 
2. Sikap terhadap pembelian 

produk secara online 
3. Kontrol perilaku yang dirasakan 
4. Niat untuk membeli produk 

secara online 

Likert 

Pembelian 
langsung 
(offline) 

(X2) 
 

Hansen et 
al (2004) 

Pembelian langsung 
adalah situasi ketika 
seorang penjual 
menawarkan/menjual 
produk produknya 
secara langsung 
kepada konsumen 
(baik konsumen 
perorangan maupun 
bisnis). 

1. Norma subjektif 
2. Sikap terhadap pembelian 

produk secara offline 
3. Kontrol perilaku yang 

dirasakan 
4. Niat untuk membeli produk 

secara offline 

Likert 

Minat beli 
(X3) dan 

(X4) 
 

Ferdinan
d (2002) 

Minat  beli adalah  
suatu   motivasi   
pada  diri konsumen  
untuk  memenuhi  
kebutuhannya  dan  
merupakan  aspek  
psikologis  yang 
berpengaruh  
terhadap  sikap  dan  
prilaku konsumen  
untuk  membeli 
suatu  produk yang 
dipengaruhi oleh 
informasi yang 
diterimanya. 

1. Minat transaksional 
2. Minat  referensial, 
3. Minat  preferensial 
4. Minat eksploratif, 

Likert 
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Keputusan 
Pembelian 
Konsumen 

 
Kotler 

dan 
Keller 
(2006) 

Keputusan  
pembelian 
merupakan  tindakan  
yang  dilakukan  
konsumen  dalam  
melakukan  
pembelian sebuah 
produk atau tindakan 
pemecahan masalah  
yang dilakukan 
individu dalam 
pemilihan  alternatif  
dari  beberapa  
alternatif 
penyelesaian 
masalah berdasarkan 
pengetahuan yang 
dimiliki konsumen 

 

1.  Pilihan produk 
2. Pilihan penyalur 
3. Pilihan merek 
4. Pilihan waktu 

 
 

Likert 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang akan disebar dan 

diisi oleh responden, kemudian instrument kuesioner tersebut dikumpulkan secara 

sistematis serta disajikan secara informatif, ilmiah, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Setelah data dikumpulkan, kemudian akan diolah secara 

komprehensif dan bersifat descriptive-analytic. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan uji statistik SEM (Structural Equation Model) untuk menguji 

keterkaitan antara berbagai variabel. Pendekatan SEM adalah suatu teknik statistika 

yang digunakan untuk pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif kompleks 

secara simultan (Ghozali dan Latan, 2012). 

Analisa yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa regresi Partial 

Least Square (PLS) dengan tujuan menghasilkan model yang dapat 

mentransformasikan seperangkat variabel explanatory yang saling berkorelasi. 
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Koefisien parameter regresi dapat diperoleh dari korelasi secara langsung antara 

variabel independen (predictor variable) dengan variabel dependen (criterion 

variable). Pada PLS terdapat analisis jalur variabel laten yang terdiri dari tiga 

hubungan yaitu: 

1. Inner model 

Inner model menggambarkan hubungan antar variabel laten (structural 

model), 

2. Outer model 

 Pada outer model digambarkan hubungan antar variabel laten dengan 

indikator atau variabel manifestnya (measurement model), 

3. Weight relation 

Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan metode crossloading 

untuksetiap construct yang melibatkan korelasi antar construedalam setiap 

model, sedangkan uji reliabilitaskonstruksi diukur dengan menggunakan kriteria 

composite reliability. Suatu konstruksi dapat dinyatakan reliable apabila 

memenuhi nilai composite reliability lebih dari 0.70 (Ghozali & Latan, 2012).  

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan nilai T-

statistic dengan T-table, dan memiliki ketentuan hipotesis nol ditolak apabila nilai 

T-statistic lebih besar dari nilai T-table. Nilai T-table signifikan yang ditentukan 

sebesar 0,05 (T-statistic > dari pada T-table 1,68). Teknik analisis pada penelitian 

ini menggunakan regresi linier berganda, dengan model persamaan sebagai berikut: 
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3.6.1 Model regresi berganda secara keseluruhan 

Model regresi linear berganda ditunjukkan oleh persamaan berikut ini:  

Y= α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e 

Sehingga dari apabila dimasukkan variabel yang sesuai dengan penelitian 

ini, maka persamaan tersebut menjadi: 

KP  = α + β1 PN + β2 PF + β4 MB + e 

Keterangan : 

α  = Konstanta 

e = Standar Eror 

PN  = Pembelian Online 

PF  = Pembelian Offline 

KP = Keputusan Pembelian Online 

MB = Minat Beli Konsumen  

3.6.2 Model regresi berganda masing-masing faktor 

Adapun rumus nya sebagai berikut : 

Persamaan I  : Y= α + β1 X1 + β3 X3 + e 

Persamaan II  : Y= α + β2 X2 + β4 X4 + e 

Sehingga dari apabila dimasukkan variabel yang sesuai dengan penelitian 

ini, maka persamaan tersebut menjadi: 

Persamaan I  : KPN = α + β1 PN + β3 MBN + e 

Persamaan II : KPF = α + β2 PF + β4 MBF + e 
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Keterangan : 

α  = Konstanta 

e = Standar Eror 

PN  = Pembelian Online 

PF  = Pembelian Offline 

KPN = Keputusan Pembelian Online 

KPF = Keputusan Pembelian Offline 

MBN = Minat Beli Konsumen secara Online

MBF  = Minat Beli Konsumen secara Offline

3.7 Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

3.7.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji valid atau tidaknya 

suatu kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan ataupun 

pernyataan yang ada dalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkansesuatu 

yang diukur oleh kuesioner tersebut. Jika nilai validitas tinggi maka menunjukkan 

bahwa instrumen atau kuesioner yang digunakan pada sebuah variabel tersebut 

valid atau sah. Suatu instrumen akan dikatakan valid apabila mampu mengukur apa 

yang diinginkan. 

Pernyataan yang ada dalam setiap variabel akan dilakukan pengujian 

dengan tujuan mengetahui tingkat valid dari setiap pernyataan pada variabel 

penelitian tersebut. Uji validitas lebih sering menggunakan varian yang didasarkan 

pada pendekatan PLS, hal ini dikarenakan dalam PLS tidak diharuskan adanya 

pembebanan sampel dan merupakan distribusi bebas. Selain dengan pendekatan 
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PLS, varian juga dapat ditentukan dengan melihat nilai AVE (average variance 

extracted). Ketentuan penggunaan nilai AVE adalah harus lebih besar dari 0,5 

(Ghozali dan Latan, 2012). 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Tujuan uji reliabilitas adalah 

untuk menilai apakah instrumen tersebut dapat diandalkan dan dipercaya. Uji 

reliabilitas juga digunakan untuk mengukur konsistensi objek dan data. Kuesioner 

dapat dikatakan reliabel atau handal apabila memiliki jawaban yang konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu. Pada uji reliabilitas dihitung koefisien cornbach alpha 

dari setiap instrumen dalam suatu variabel. Apabila koefisien cornbach alpha 

memiliki nilai lebih dari 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa instrument tersebut 

reliabel atau mempunyai keterandalan. Nilai realibitas suatu kuesioner dapat 

ditunjukkan dengan nilai composite reability>0,7 (Ghozali & Latan, 2012). 

3.7.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui ketepatan fungsi regresi sampel 

dalam menaksir nilai aktual yang dapat diukur dari goodness of fit (Ghozali & 

Latan, 2012). Pada pengujian hipotesis dilakukan perbandingan antara T-statistic 

dengan T-table, dengan ketentuan menolak hipotesis nol apabila nilai T-statistic 

lebih besar dari nilai T-table. Nilai T-table ditentukan signifikan pada 0,05 (T-

statistic > dari  pada T-table 1,68). Data pengambilan keputusannya adalah sebagai 

berikut: 
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Pembelian Online 

H1; β1 > 0  : Pembelian online berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen. 

Pembelian Offline 

H2; β2 > 0 :Pembelian offline berpengaruh negatif terhadap minat belikonsumen. 

Minat Beli Konsumen secara Online 

H3; β3 > 0 : Minat beli konsumen secara online berpengaruh positif terhadap   

keputusan pembelian konsumen. 

Minat Beli Konsumen secara Offline 

H4; β3 > 0 : Minat beli konsumen secara offline berpengaruh positif terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 

Pembelian secara Online dengan Pembelian secara Offline 

H5; β3 > 0 : Terdapat Perbedaan Pembelian secara Online dengan Pembelian 

Offline Terhadap Minat Beli Konsumen pada Keputusan Pembelian 

 

 




