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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah ruang lingkup atau besaran karakteristik dari seluruh

objek yang diteliti. Sampel adalah besaran karakteristik tertentu dari sebagian

populasi yang memiliki karakteristik sama dengan populasi. Diperlukan tata cara

yang digunakan dalam memilih bagian sampel untuk menarik sifat karakteristik

populasi sehingga dapat diperoleh sampel penelitian yang representatif seperti

karakteristik populasinya.

Dalam penelitian ini populasinya adalah masyarakat yang  pernah

menggunakan produk layanan di website Traveloka. Populasi ini dipilih karena

adanya keragaman dan sangat dinamis, cepat tanggap serta peka terhadap

perubahan. Selain itu informasi-informasi baru juga mudah di akses melalu situs

tersebut, sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data. Sampel

dalam penelitian ini berjumlah 250 orang. Hal ini sesuai dengan batas minimal

alat analisis structural equation modeling (SEM) yaitu 100 unit (Ghozali, 2008).

Dari 250 kuesioner yang disebarkan kepada responden, hanya sebanyak 232

responden yang digunakan dalam penelitian ini karena terdapat 18 responden

yang tidak masuk dalam kriteria kuesioner penelitian.

3.2. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

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

primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan
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menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek

sebagai sumber informasi yang dicari.

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan

penyebaran kuesioner. Teknik ini merupakan suatu bentuk instrumen

pengumpulan data yang sangat fleksibel dan relatif mudah digunakan. Kuesioner

merupakan alat pengumpulan data yang berupa daftar pertanyaan yang disusun

sedemikian rupa untuk dijawab responden, pertanyaan-pertanyaan tersebut cukup

terperinci dan lengkap. Penulis menggunakan jenis pertanyaan kuisioner tertutup

yaitu pertanyaan yang jawaban pertanyaannya telah ditentukan terlebih dahulu,

sehingga responden tidak diberi kebebasan untuk memberikan alternatif jawaban,

namun telah disediakan alternatif jawabannya.

Kuesioner yang dibagikan terdiri dari 4 bagian :

Bagian I : Berisi pernyataan tentang kualitas website

Bagian II : Berisi pernyataan tentang perceived flow

Bagian III : Berisi pernyataan tentang kepuasan pelanggan

Bagian IV : Berisi pernyataan tentang minat beli

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel

bebas (independent) yaitu kualitas website; satu variabel antara (mediating) yaitu

perceived flow; dan dua variabel terikat (dependent) yaitu kepuasan pelanggan

dan minat beli. Pengukuran variabel-variabel tersebut diadaptasi dari instrument

penelitian yang dipergunakan oleh Ali (2016) dengan menggunakan enam skala

Likert, dimana 1 menunjukkan Sangat Tidak Setuju dan 6 menunjukkan Sangat

Setuju. Berikut ini adalah ilustrasi pengukuran skala 6-point:
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1 : sangat tidak setuju (STS)

2 : tidak setuju (TS)

3 : agak tidak setuju (ATS)

4 : agak setuju (AS)

5 : setuju (S)

6 : sangat setuju (SS)

Adapun definisi operasional dan rincian pengukuran masing-masing variabel

tersebut adalah sebagai berikut:

3.3.1. Kualitas Website

Kualitas website menurut Chang dan Chen (2008) adalah evaluasi

pengguna apakah fitur pada website memenuhi kebutuhan pengguna dan

mencerminkan keunggulan dari keseluruhan website tersebut. Penelitian oleh Ali

(2016) mengidentifikasikan kualitas website menjadi tiga dimensi sebagai berikut:

1. Kegunaan website

Menurut Thielsch, (2015) kegunaan website didefinisikan sebagai

kesederhanaan dalam penggunaan situs website, terutama pada fase penggunaan

awal, dan kemudahan memahami struktur dan navigasinya. Sesuai dengan

penelitian sebelumnya yaitu oleh Ali (2016), maka indikator untuk mengukur

kegunaan website adalah sebagai berikut:

 Website menggunakan bahasa yang jelas.

 Informasi di website mudah dimengerti.

 Tata letak pada website mudah digunakan.

 Informasi di website terorganisir secara baik.

 Grafik pada website sesuai dengan teks.

 Navigasi website sederhana.
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2. Fungsionalitas website

Chung dan Law (2003) mendefinisikan fungsionalitas website sebagai

tingat  keefektifan dari suatu konten-konten website. Sesuai dengan  penelitian

sebelumnya yaitu oleh Ali (2016), maka indikator untuk mengukur fungsionalias

website adalah sebagai berikut:

 Informasi pemesanan produk layanan pada website.

 Informasi fasilitas produk layanan pada website.

 Informasi promosi / penawaran khusus pada website.

 Informasi fitur harga pada website.

3. Keamanan dan privasi website

Kemanan dan privasi website menurut Lowry dkk, (2012) didefinisikan

sebagai mekanisme yang secara langsung atau tidak langsung memberikan

jaminan kepada pelanggan bahwa informasi pribadi mereka akan dilindungi dan

dijaga kerahasiaannya oleh situs website. Sesuai dengan  penelitian sebelumnya

yaitu oleh Ali (2016), maka indikator untuk mengukur fungsionalias website

adalah sebagai berikut:

 Kebijakan privasi di website menjamin keamanan data pribadi.

 Keamanan sistem pembayaran online di website.

 Pengakuan pihak ketiga terhadap website.

3.3.2. Perceived flow

Menurut Csikszentmihalyi (1988 dalam Huang 2011) perceived flow

adalah sensitivitas holistik yang dirasakan orang  ketika mereka bertindak dengan
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keterlibatan total. Sesuai dengan  penelitian sebelumnya yaitu oleh Ali (2016),

maka indikator untuk mengukur perceived flow adalah sebagai berikut:

 Terpikat pada saat browsing website.

 Waktu berlalu dengan cepat pada saat menjelajahi website.

 Tidak ada masalah pada saat melihat-lihat website.

3.3.3. Kepuasan pelanggan

Menurut Lian dan Zhang (2012), kepuasan pelanggan didefinisikan

sebagai perasaan baik yang timbul sebagai hasil dari persepsi pelanggan terhadap

kinerja produk atau layanan yang sesuai dengan harapan. Sesuai dengan

penelitian sebelumnya yaitu oleh Ali (2016), maka indikator untuk mengukur

kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut:

 Puas atas informasi yang diterima dari website.

 Sikap positif terhadap website setelah menjelajahi website tersebut.

 Interaksi dalam mencari produk layanan di website sangat

memuaskan.

3.3.4. Minat Beli

Yoh, dkk., (2003), mendefinisikan minat beli sebagai kesediaan konsumen

untuk membeli produk atau layanan dari situs website tertentu. Sesuai dengan

penelitian sebelumnya yaitu oleh Ali (2016), maka indikator untuk mengukur

minat beli adalah sebagai berikut:

 Kemungkinan bertransaksi dengan website di masa depan.

 Niat untuk menggunakan website dalam mencari produk layanan

yang diinginkan.
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 Dalam kesempatan lain, sebaiknya menggunakan website dalam

mencari kebutuhan produk layanan dimasa depan.

3.4. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrument Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang valid dan reliabel maka dibutuhkan

instrument penelitian yang valid dan reliabel. Oleh karena itu, sebelum

pengumpulan data dilakukan maka instrumen penelitian atau kuesioner  penelitian

perlu diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Validitas memastikan

kepada kemampuan skala untuk mengukur konsep yang dimaksudkan (Sekaran,

2000). Setiap variabel yang digunakan dalam pengukuran diuji untuk mengetahui

apakah cocok dengan teori. Sebuah indikator dikatakan valid jika mempunyai

nilai corrected item total corellation ≥ 0.30.

Reliabilitas dari suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran

tersebut terhindar dari bias atau bebas dari kesalahan, dan karenanya memberikan

pengukuran yang konsisten setiap waktu dan diberbagai item dalam instrumen

(Sekaran, 2000). Dengan demikian, uji reliabilitas menunjukkan konsistensi dan

keakuratan dalam pengukuran. Untuk menguji reliabilitas dari setiap variabel,

koefisien Cronbach alpha yang digunakan sebagai penelitian ini menggunakan

multipoint-scaled items untuk menilai data. Suatu data dianggap dapat

dihandalkan ketika Cronbach alpha menunjukkan nilai α ≥ 0.60, di mana nilai

yang paling dapat diandalkan adalah 1.0.

Sebelum disebarkan kepada responden, kuisioner yang akan dipergunakan

sebagai alat pengumpul akan diuji validitas reabilitasnya. Untuk itu kuisioner

yang telah dibuat akan disebarkan kepada 35 (tiga puluh lima) responden. Data
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yang terkumpul dari responden tersebut kemudian dianalisis validitas dan

reabilitasnya dengan mangacu kepada batasan yang telah dijelaskan.

Berdasarkan hasil uji validitas variabel kualitas website, menunjukkan

Corrected Item Total Correlation tertinggi 0.920 dan tersendah 0.704, seluruh

indikator pada variabel kualitas website tersebut valid atau dengan kata lain lebih

besar dari koefisien reliabilitas kritis 0.3 (lihat tabel 1). Sedangkan pada variabel

perceived flow seluruh item indikator menunjukkan valid dengan Corrected Item

Total Correlation masing-masing 0.773, 0.778 dan 0.661 atau dengan kata lain

lebih besar dari koefisien reliabilitas kritis 0.3 (lihat tabel 1). Untuk variabel

kepuasan pelanggan item indikator menunjukkan Corrected Item Total

Correlation lebih besar dari koefisien reliabilitas kritis 0,3 yakni masing-masing

0.853, 0.767 dan 0.865 sehingga item-item tersebut valid (lihat tabel 3.1). Pada

variabel minat beli menunjukkan Corrected Item Total Correlation tertinggi 0.916

dan tersendah 0.887, seluruh indikator pada variabel minat beli tersebut valid atau

dengan kata lain lebih besar dari koefisien reliabilitas kritis 0,3 (lihat tabel 3.1).

Hasil uji reliabilitas menunjukkan Cronbach Alpha pada variabel kualitas

website, perceived flow, kepuasan pelanggan, dan minat beli adalah masing-

masing 0.968, 0.860, 0.914 dan 0.954 dengan kata lain nilai Cronbach Alpha

untuk seluruh variabel bernilai positif dan lebih besar dari 0,6 sehingga dapat

dinyatakan seluruh variabel tersebut adalah reliabel (lihat tabel 3.1).

Tabel 3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Indikator
Correted Item-

Total Correlation
Cronbach

Alpha
Minimal

Score
Status

Kualitas Website 0.968 0.6 Reliable
Website menggunakan bahasa yang jelas. 0.882 0.3 Valid
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Informasi di website mudah dimengerti. 0.833 0.3 Valid
Tata letak pada website mudah digunakan. 0.885 0.3 Valid
Informasi di website terorganisir secara
baik.

0.831 0.3 Valid

Grafik pada website sesuai dengan teks. 0.707 0.3 Valid
Navigasi website sederhana. 0.810 0.3 Valid
Informasi pemesanan produk layanan pada
website .

0.904 0.3 Valid

Informasi fasilitas produk layanan pada
website .

0.878 0.3 Valid

Informasi promosi / penawaran khusus
pada website.

0.790 0.3 Valid

Informasi fitur harga pada website. 0.920 0.3 Valid
Kebijakan privasi di website menjamin
keamanan data pribadi.

0.704 0.3 Valid

Keamanan sistem pembayaran online. 0.781 0.3 Valid
Pengakuan pihak ketiga terhadap website. 0.819 0.3 Valid
Perceived flow 0.860 0.6 Reliable
Terpikat pada saat browsing website. 0.773 0.3 Valid
Waktu berlalu dengan cepat pada saat
menjelajahi website.

0.778 0.3 Valid

Tidak ada masalah pada saat melihat-lihat
website.

0.661 0.3 Valid

Kepuasan pelanggan 0.914 0.6 Reiable
Puas atas informasi yang diterima dari
website.

0.853 0.3 Valid

Sikap positif terhadap website. 0.767 0.3 Valid
Interaksi dalam mencari produk layanan di
website sangat memuaskan.

0.865 0.3 Valid

Minat Beli 0.954 0.6 Reliable
Kemungkinan bertransaksi dengan website
di masa depan.

0.887 0.3 Valid

Minat untuk menggunakan website dalam
mencari produk layanan yang diinginkan.

0.906 0.3 Valid

Dalam kesempatan lain, sebaiknya
menggunakan website dalam mencari
kebutuhan produk layanan dimasa depan.

0.916 0.3 Valid

Sumber : Data Primer diolah, 2018.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kuisioner yang digunakan valid dan reliabel.
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3.5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan

menggunakan analisis structural equation modeling (SEM), mengingat model

konseptual penelitian ini mempunyai satu variabel bebas (independent) yaitu

kualitas website; satu variabel antara (mediating) yaitu perceived flow; dan dua

variabel terikat (dependent) yaitu kepuasan pelanggan dan minat beli. Model

seperti ini tidak bisa dianalisa dengan analisa regresi berganda. Penggunaan

metode analisis SEM dapat mengidentifikasikan dimensi-dimensi dari sebuah

konstruk dan pada saat yang sama mampu mengukur pengaruh atau derajat

hubungan antar faktor yang telah di identifikasikan dimensi-dimensinya

(Ferdinand, A.T., 2000). Sebuah pemodelan SEM yang lengkap pada dasarnya

terdiri dari Measurement Models dan Structural Model. Measurement Model atau

Model pengukuran ditujukan untuk mengkonfirmasi sebuah dimensi atau faktor

berdasarkan indikator-indikator empirisnya (Ferdinand, A.T ,2000). Structural

Model adalah Model mengenai struktur hubungan yang membentuk atau

menjelaskan kaulitas antara faktor.

Sementara aplikasi program yang digunakan untuk analisis SEM adalah

dengan aplikasi Lisrel (LInier Structural RELation) versi 8.80. Dalam analisis

SEM, variabel dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

1. Variabel Laten (Unobserved Variable)

Didefinisikan sebagai variabel yang tidak dapat diukur secara langsung

kecuali diukur dengan satu atau lebih variabel manifes. Variabel laten disebut juga
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dengan konstruk atau konstruk laten. Dalam program, variabel laten digambarkan

dengan simbol elips. Variabel laten digolongkan menjadi 2 macam yaitu:

a. Variabel laten eksogen, yaitu variabel independen (bebas) yang

mempengaruhi variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang

berperan sebagai variabel laten eksogen adalah kualitas website (X).

b. Variabel laten endogen, yaitu variabel dependen yang dipengaruhi oleh

variabel independen. Dalam penelitian ini yang berperan sebagai variabel

laten endogen yakni minat beli (Y1), kepuasan (Y2) dan perceived flow

(Y3)

2. Variabel Manifes (Observed Variable)

Didefinisikan sebagai variabel yang digunakan untuk menjelaskan atau

mengukur variabel laten. Variabel manifes disebut juga sebagai indikator

penelitian dan dalam program digambarkan dengan simbol kotak.

Menurut Holmes-Smith dan Rowe (1994), dalam menganalisis model

penelitian langkah-langkah yang diambil yakni pertama, melakukan analisis

faktor konfirmatori untuk model atau konstruk pengukuran dan evaluasi

reliabilitas dan validitas masing-masing konstruk. Kedua, mengurangi jumlah

variabel terobservasi dari masing-masing konstruk ke dalam variabel gabungan.

Langkah terakhir, melakukan analisis model persamaan struktural untuk menguji

model penelitian dan hipotesis dengan menggunakan variabel gabungan.



11

3.6. Analisis Faktor Konfirmatori

Analisis faktor konfirmatori dilakukan pada model atau konstruk

pengukuran dan evaluasi reliabilitas dan validitas masing-masing konstruk.

Tahapan-tahapan analisis faktor konfirmatori yaitu (Byrne, 1998):

1. Penilaian terkaan parameter

Penilaian terkaan parameter dilakukan dengan mengevaluasi signifikansi

dan reliabilitas statistik. Proses evaluasi difokuskan pada nilai t parameter yang

menggambarkan bahwa estimasi parameter dibagi menjadi Standard Error-nya,

dan korelasi multipel kuadrat (R2) dari variabel terobservasi.

2. Penilaian kebaikan dari kesesuaian model

Suatu model dikatakan fit apabila kovarian matriks suatu model (model-

based covariance matrix) adalah sama dengan kovarian matriks data (observed).

Model fit dapat dinilai dengan menguji berbagai index fit yang diperoleh dari

program Lisrel. Untuk mengevaluasi kesesuaian model, dapat digunakan beberapa

uji diantaranya tes 2, tes 2 yang dinormalkan, root mean square error of

approximation (RMSEA), goodness of fit (GFI), adjusted goodness of fit (AGFI),

dan comparative fit index (CFI).

Tabel 3.2 Goodness of Fit Index

Goodness of Fit Indices Cut-off

The Chi-Square (2) Diharapkan kecil

The Normed 2 1.00 ≤ (χ 2/df) ≤ 3.00

The RMSEA ≤ 0.08

The GFI ≥ 0.90

The AGFI ≥ 0.90

The CFI ≥ 0.95
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3. Respesifikasi model

Untuk mengetahui spesifikasi model yang tidak tepat, Lisrel memberikan

pedoman rekomendasi yakni modification indices (MI) atau indeks modifikasi

untuk mengevaluasi sumber potensial ketidaksesuaian spesifikasi model. Pada

Lisrel, expected change sebagai pasangan MI, merupakan nilai-nilai yang

mewakili perubahan taksiran yang telah diperkirakan jika perubahan dilakukan

berdasarkan rekomendasi MI, baik dalam arah negatif maupun positif. Dengan

demikian, MI merupakan salah satu indikator yang dapat membantu peneliti untuk

memperbaiki tingkat kesesuaian model penelitian.

4. Penilaian reliabilitas dan validitas konstruk.

Reliabilitas merupakan suatu tingkatan dimana seperangkat atau lebih

indikator memiliki pengukuran yang sama dari suatu konstruk, sedangkan

validitas berkaitan dengan kemampuan suatu indikator untuk mengukur konstruk

sebuah penelitian dengan tepat (Hair dkk, 1998). Akan tetapi reliabilitas tidak

menjamin validitas, begitu pula sebaliknya (Hair dkk, 1998; Holmes-Smith,

2001). Hal ini menunjukkan bahwa suatu indikator bisa konsisten (reliabel) tetapi

tidak akurat (valid), begitu pula sebaliknya.

3.7. Analisis Model Struktural

Menurut Holmes-Smith dan Row (1994), mengurangi jumlah variabel

terobservasi dari masing-masing konstruk ke dalam variabel gabungan merupakan

langkah pertama dalam analisis model persamaan struktural. Langkah kedua

adalah menghitung reliabilitas skala gabungan. Langkah terakhir yaitu



13

mengembangkan model persamaan struktural untuk menguji hubungan di antara

konstruk-konstruk tersebut.

Pada tahap analisis model persamaan struktural, kesesuaian model

persamaan struktural juga menjadi perhatian untuk mengetahui apakah model

perlu direspesifikasi atau tidak. Jika terdapat kesalahan spesifikasi pada model,

Lisrel memberikan pedoman indeks modifikasi atau modification indices (MI)

untuk mengeveluasi sumber potensi kesalahan spesifikasi dari model struktural.

Indeks modifikasi tersebut menjadi pedoman peneliti dalam melakukan

respesifikasi model. Jika model persamaan struktural telah dispesifikasi dengan

benar maka model persamaan struktural dapat digunakan untuk menguji model

penelitian dan hipotesis. Untuk melakukan respesifikasi model struktural, peneliti

menggunakan MI dengan beberapa pertimbangan yaitu:

a. Arahan tambahan harus sesuai dengan konsep teoritis atau bukti empiris,

atau keduanya.

b. Arahan tambahan tidak mengakibatkan terjadinya model dengan tingkat

kesesuaian berlebih (overfit).


