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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hubungan sebab akibat dengan 

alat penelitian memakai survei, yaitu pengumpulan informasi secara sistematik dari para 

responden dengan maksud untuk memahami dan atau meramalkan beberapa aspek 

perilaku dari populasi yang diamati. Survei pada umumnya digunakan untuk mengambil 

suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam (Sugiyono, 2010). 

 

3.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di lingkungan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 

 

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.3.1. Variabel Independen 

Adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas pada 

penelitian ini adalah: 

1. Kepercayaan (Trust) 

Definisi kepercayaan adalah suatu kepercayaan umum atau niat 

kepercayaan bahwa pihak lain dapat dipercayai; atau kesediaan suatu 

pihak untuk peka terhadap tindakan pihak lainnya (Kim et al, dalam 

Sukma, Abdurrahman Adi., 2012). Adapun indikator-indikator dari 

variabel kepercayaan (trust), yaitu: 
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a) Jaminan kepuasan. 

b) Perhatian 

c) Keterus-terangan 

2. Kemanan (Security) 

Keamanan adalah kemampuan toko online adalam melakukan 

pengontrolan dan penjagaan keamanan atas transaksi data (Raman Arasu 

dan Viswanathan A., 2011). Adapun indikator-indikator variabel 

Keamanan adalah sebagai berikut: 

1) Kerahasiaan / privasi 

2) Pengelolaan data pribadi 

3) Memberikan keyakinan akan jaminan keamanan 

3. Kualitas Pelayanan (Quality of Service) 

Kualitas pelayanan adalah tingkatan kondisi baik buruknya sajian 

yang diberikan oleh penjual dalam rangka memuaskan konsumen dengan 

memberikan atau menyampaikan keinginan atau permintaan konsumen 

melebihi apa yang diaharapkan konsumen (Raje Archana dan Vandana 

T.K., 2012). Adapun indikator-indikator variabel Kualitas Pelayanan 

adalah sebagai berikut: 

1) Kehandalan (Reliability) mencakup pelayanan yang baik dan 

kecepatan dalam bertransaksi 

2) Daya Tanggap (Responsibility) mencakup ketanggapan dan 

pemberian informasi 

3) Empati (Empathy) mencakup pemahaman kebutuhan dan merespon 

keluhan 
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4) Jaminan (Assurance) mencakup keamanan produk 

5) Bukti Fisik (Tangibles) mencakup bentuk tampilan website dan 

kemudahan dan kecepatan akses 

4. Persepsi Resiko (Perceived Risk) 

Persepsi akan resiko adalah sebuah ketidakpastian yang dihadapi 

konsumen ketika mereka tidak dapat meramalkan konsekuensi dimasa 

yang akan datang atas keputusan pembelian yang mereka lakukan (Suresh 

A.M. dan Shashikala R. 2011). Adapun indikator-indikator variabel 

Persepsi Resiko adalah sebagai berikut: 

1) Risiko produk  

2) Risiko transaksi  

3) Risiko psikologis  

 

3.3.2. Variabel Dependen 

Adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah keputusan pembelian online (Y). 

Keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan 

pembelian  dimana konsumen benar-benar membeli produk (Kotler dan Amstrong, 

2001). Indikator pengukuran variabel keputusan pembelian secara online adalah 

sebagai berikut: 

1. Memutuskan membeli online karena pertimbangan kepercayaan 

2. Memutuskan membeli online karena pertimbangan keamanan 

3. Memutuskan membeli online karena pertimbangan kualitas pelayanan 

4. Memutuskan membeli online karena pertimbangan persepsi resiko 
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3.4. Instrumen atau Alat Pengumpul Data 

Instrumen atau alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

meliputi : 

3.4.1. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono, 2010). 

 

3.4.2. Skala Likert 

Skala yang dirancang untuk memungkinkan responden menjawab berbagai 

tingkatan pada setiap butir yang menggunakan produk ata jasa. Untuk setiap 

pertanyaan dalam penelitian ini disediakan 4 (empat) alternatif jawaban dengan skor 

sebagai berikut: 

 SS (Sangat setuju)  diberi skor 4 

 S (Setuju)   diberi skor 3 

 TS (Tidak setuju)  diberi skor 2 

 STS (Sangat tidak setuju) diberi skor 1 

Skor hasil jawaban dari responden tersebut kemudian dirata-rata dan dihitung 

dengan rumus interval sebagai berikut : 

Skala Likert = 
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙−𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

Dari interval tersebut dapatt ditentukan skala distribusi kriteria pendapat 

responden sebagai berikut : 
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 Interval 1,00 sd 1,74 kategori sangat tidak setuju 

 Interval 1,75 sd 2,49 kategori tidak setuju 

 Interval 2,50 sd 3,24 kategori setuju 

 Interval 3,25 sd 4,00 kategori sangat setuju 

 

3.5. Uji Instrumen Penelitian 

3.5.1. Uji Validitas  

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang 

ingin diukur. Suatu skala pengukur dikatakan valid apabila skala tersebut digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2010). Pengujian validitas di 

dalam penelitian ini dilakukan pada 30 responden dengan taraf nyata sebesar 0,05 atau 

5%. Kriteria dalam menentukan validitas suatu kuesioner adalah sebagai berikut 

(Sugiyono, 2010) : 

Jika r-hitung > r-tabel maka pertanyaan tersebut valid 

Jika r-hitung < r-tabel maka pertanyaan tersebut tidak valid 

Tabel 3.1 

Hasil Uji Validitas 30 Responden 

Variabel Indikator rhitung rtabel Keterangan 

Kepercayaan (Trust) (X1) 

X1.1 

X1.2 

X1.3 

0.832 

0.784 

0.908 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

Valid 

Valid 

Valid 

Keamanan (Security) (X2) 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

0.681 

0.794 

0.788 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

Valid 

Valid 

Valid 
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Kualitas Pelayanan (Quality of 

Service) (X3) 

X3.1 

X3.2 

X3.3 

X3.4 

X3.5 

X3.6 

X3.7 

X3.8 

X3.9 

0.757 

0.797 

0.854 

0.757 

0.797 

0.854 

0.757 

0.797 

0.854 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Persepsi Resiko (Perceived Risk) (X4) 

X4.1 

X4.2 

X4.3 

0.580 

0.570 

0.805 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

Valid 

Valid 

Valid 

Keputusan Pembelian Online (Y) 

Y.1 

Y.2 

Y.3 

Y.4 

0.621 

0.585 

0.657 

0.513 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

0.3610 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Hasil olah data, 2016. 

Seperti telah dikemukakan pada Tabel 3.1 diperoleh nilai  rhitung dari semua item 

pada validitas variabel kepercayaan, keamanan, kualitas pelayanan, persepsi resiko 

serta keputusan pembelian online > rtabel, maka butir-butir instrumen penelitian 

tersebut dinyatakan valid. Sehingga semua butir instrumen pertanyaan yang 

berhubungan dengan kepercayaan, keamanan, kualitas pelayanan, persepsi resiko serta 

keputusan pembelian online dapat dinyatakan valid sehingga pertanyaan-pertanyaan 

yang tertuang dalam angket penelitian dapat digunakan dalam penelitian. 

 

3.5.2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur 

dapat dipercaya atau dapat dihandalkan (Situmorang, 2010). Perhitungan reliabilitas 

dilakukan terhadap butir pertanyaan atau pernyataan yang sudah valid. Pengujian 

reliabilitas di dalam penelitian ini dilakukan pada 30 responden dengan taraf nyata 

sebesar 0,05 atau 5%. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghitung 
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reliabilitas, salah satunya adalah dengan formulasi koefisien Alpha Cronbach 

(Sugiyono, 2010).  

 

Yang mana:  r11 = Reliabilitas instrumen 

 K  = Banyaknya butir pertanyaan 

  = Jumlah varians butir 

  = Varians total 

Dengan dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut : 

a. Jika koefisien alpha Cronbach positif ≥ 0,6 maka faktor tersebut reliabel. 

b. Jika koefisien alpha Cronbach negatif ≤ 0,6 maka faktor tersebut tidak 

reliabel. 

 

3.6. Data dan Teknik Pengumpul Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, jika diklasifikasikan menurut 

sumbernya, adalah: 

 Data Primer 

Data primer menurut Indriantoro dan Supomo (1999) merupkan sumber data 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data dapat berupa opini 

subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu 

benda (fisik), kejadian ata kegiatan ini diperoleh dari hasil jawaban responden 

melalui kuesioner. 
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 Data Sekunder 

Data sekunder menurut Indriantoro dan Supomo (1999) merupakan sumber 

data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. 

 

3.7. Populasi dan Sampel 

3.7.1. Populasi 

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek yang akan diteliti. Dalam 

penelitian ini populasi yang digunakan adalah mahasiswa UII yang pernah melakukan 

pembelian online di Tokopedia. 

 

3.7.2. Sampel 

Sampel adalah sebagian populasi yang diambil atau ditentukan berdasarkan 

karakteristik tertentu dan dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. 

 

3.7.3. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini digunkan purposive sampling. Teknik purposive sampling 

yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2005). Syarat 

untuk dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini yakni mereka yang pernah 

melakukan pembelian melalui online Tokopedia. Dalam arti bahwa sampel adalah 

mahasiswa UII yang pernah melakukan pembelian online di Tokopedia. 

 

3.7.4. Penentuan Jumlah Sampel 

Penentuan jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan rumus berikut (Djarwanto dan Subagyo, 2011): 
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n = 
1

4
 [

𝑧
1

2
 𝛼

𝐸
]

2

     

Dimana: n : Jumlah sampel 

Z ½  : Batas luar daerah 

 : Taraf kesalahan dalam pengujjian yang biasa digunakan 

E : Kesalahan maksimum 

Dasar penentuan sampel dengan menggunakan  = 5% karena pada umumnya 

taraf kesalahan dalam pengujian statistik ditetapkan sebesar 5%. Karena telah 

ditentukan  = 5% maka Z ½ = 1,96 (dari table Z). Peneliti menentukan E =0,1 karena 

ini merukana keputusan subyektif, peneliti menginginkan tingkat kesalahan dalam 

pengisian kuesioner yang mungkin terjadi tidak lebih dari 0,1 (10%), sedangkan 

tingkat kebenaran adalah 0,9 (90%). Maka jumlah sampel yang akan diteliti adalah : 

n = 0,25 [
1,96

0,1
]

2

 

n = 96,04  

Jadi jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 96 orang. 

 

3.8. Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui hasil suatu penelitian diterima atau ditolak suatu hipotesis, maka 

dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Adapun alat analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagi berikut: 

3.8.1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis yang berbentuk uraian dari hasil penelitian 

yang didukung dengan teori data yang telah ditabulasi, kemudian diikhtisarkan 
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(Sugiyono, 2010). Metode deskriptif ini berupa uraian tentang masalah yang 

berhubungan dengan kepercayaan, kemudahan, kualitas informasi, kualitas pelayanan, 

persepsi resiko dan keputusan pembelian. 

 

3.8.2. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif adalah analisis yang dilakukan dengan menggunakan rumus-

rumus statistik dan teknik perhitungan yang digunakan untuk pengujian data, teori, 

dan hipotesis (Sugiyono, 2010). 

 

3.8.3. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

kepercayaan, kemudahan, kualitas informasi, kualitas pelayanan, persepsi resiko dan 

keputusan pembelian. Adapun bentuk persamaannya sebagai berikut (Algifari, 2010): 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 

Keterangan: Y  = Keputusan pembelian online 

X1  = Kepercayaan 

X2  = Keamana 

X3  = Kualitas Pelayanan 

X4  = Persepsi Resiko 

a  = Konstanta 

b1, b2, b3, b4  = Koefisien regresi X1, X2, X3 dan X4 

Dengan melihat nilai koefisien regresi pada persamaan di atas, maka dapat 

diketahui besarnya pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel 

dependen. 
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3.9. Pengujian Hipotesis 

3.9.1. Uji F (Pengujian Secara Simultan) 

Untuk mengetahui pengarruh yang signifikan variabel independen atara lain 

variabel kepercayaan, kemudahan, kualitas informasi, kualitas pelayanan, persepsi 

resiko secara simultan  terhadap keputusan pembelian online maka digunakan uji F, 

adapun langkah pengujiannya sebagai berikut: 

 Menentukan hipotesis: 

Ho: b1, b2, b3, b4 = 0, artinya variabel-variabel independen secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Ha: b1, b2, b3, b4  ≠ 0, artinya variabel-variabel independen secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 Menentukan nilai F-tabel dengan degree of freedom (df) pembilang = m – 1 

(dengan m = jumlah variabel independen) dan df penyebut = n- m (dengan n = 

jumlah responden). Dengan level of significant (α) = 5%. 

 Kriteria pengujian: 

 Ho diterima bila: F-hitung ≤ F-tabel 

 Ho ditolak bila: F-hitug > F-tabel 

 Probabilitas F-hitung ≥ Level of Significant  = 0,05 maka H0 diterima 

 Probabilitas F-hitung < Level of Significant = 0,05 maka H0 ditolak 

 Melakukan perhitungan sesuai dengan pendekatan (alat) statistika yang 

dipergunakan yaitu dengan menggunakan Analisis of Variance (ANOVA) 

pada program SPSS versi 20.0 for windows. 
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 Pengambilan kesimpulan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel 

dan membandingkan probabilitas F-hitung dengan Level of Significant untuk 

menentukan Ha dan Ho diterima atau tidak 

. 

3.9.2. Uji t (Pengujian Secara Parsial) 

Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan variabel kepercayaan, kemudahan, 

kualitas informasi, kualitas pelayanan, persepsi resiko  secara parsial terhadap 

keputusan pembelian online maka digunakan uji t. Adapun langkah-langkah 

pengujiannya sebagai berikut: 

 Menentukan hipotesis: 

Ho: bi = 0, artinya variabel independen tidak berpengaruh dengan variabel 

dependen 

Ha: bi ≠ 0, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen 

 Menentukan nilai t tabel dengan Level of Significant (α)  5%, degree of freedom 

(df) = n – 2 (dengan n = jumlah responden) dan pengujian dua sisi, maka pada 

penentuan t-tabel menggunakan /2. 

 Kriteria pengujian: 

 Ho diterima bila: t hitung ≤ t-tabel 

 Ho ditolak bila: t hitung > t-tabel 

 Probabilitas t-hitung ≥ Level of Significant = 0,05 maka H0 diterima 

 Probabilitas t-hitung < Level of Significant = 0,05 maka H0 ditolak 
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 Melakukan perhitungan sesuai dengan pendekatan (alat) statistika yang 

dipergunakan yaitu dengan menggunakan program SPSS for Window Release 

20.00. 

 Pengambilan kesimpulan t-hitung dengan Level of Significant untuk menentukan 

Ha dan Ho diterima atau tidak. 

 

  


