
19 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Identifikasi Awal 

 Tahap ini merupakan tahap awal untuk memulai pembuatan tugas 

akhir yang terdiri dari : 

3.1.1 Identifikasi Masalah 

 Tahap ini untuk memaparkan latar belakang masalah yang diangkat 

untuk penelitian ini. Untuk mendapatkan permasalahan bisa didapatkan 

dengan pengamatan langsung. 

3.1.2 Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian 

Tahap ini merumuskan masalah sebagai bahan yang akan dibahas 

dalam penelitian, menetapkan tujuan yang akan dicapai, serta menentukan 

masalah supaya lebih fokus dalam penyelesaian masalah. 

3.1.3 Studi Pustaka 

Studi pustaka akan digunakan untuk mendapatkan kajian secara 

teoritis, mengetahui metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu juga dilakukan studi terhadap 

penelitian yang telah ada sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan dan acuan dalam pengerjaan tugas akhir. 

3.2 Perancangan Layout pada Online Shop 

Pada tahap ini peneliti akan merancang dua buah layout untuk 

kemudian dibandingkan apakah terdapat pengaruh pada kedua layout 

tersebut terhadap keputusan pembelian serta memilih rancangan layout 

terbaik dari kedua rancangan layout tersebut. Dalam penelitian ini peneliti 

merancang dua buah layout, yaitu: 
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3.2.1 Perancngan Grid Layout 

Konsep perancangan pada grid layout menurut Amir (2004), tata 

letak toko (layout) dibuat berlajur-lajur. Lajurnya terdiri atas lorong-

lorong, dimana setiap lorong diletakkan barang khusus. Layout ini 

dirancang guna meningkatkan jumlah produk yang dilihat konsumen lewat 

kontak visual. 

Peneliti sendiri merancang grid layout pada penelitian ini sama 

dengan konsep yang sudah ada. Tetapi perbedaan rancangan grid layout 

pada penelitian ini hanya pada peletakan produk yang diletakkan secara 

random. 

3.2.2 Perancangan Combine Layout 

Konsep perancangan combine layout sendiri merupakan ide dari 

peneliti dalam menggabungkan dua konsep layout yaitu grid layout dan 

free-flow layout. Free-flow layout sendiri menurut Amir (2004) merupakan 

konsep peletakkan barang secara bebas dengan kelompok barang tertentu. 

Karena diharapkan dengan tata letak (layout) seperti ini para pelanggan 

dapat melihat-lihat, memilih lebih banyak pilihan barang dari satu tempat 

ke tempat lain. 

Oleh karena itu disini peneliti melakukan eksperimen dengan 

menggabungkan kedua layout tersebut dengan nama combine layout. 

Konsep pada rancangan combine layout ini penelti meletakkan produk 

yang dijual per kategori produknya. Dan peletakan produknya juga tidak 

teratur seperti pada free-flow layout. Tetapi pada konsep layout ini peneliti 

juga memasukkan konsep tata letak pada grid layout. Dengan konsep ini 

peneliti berharap konsumen dapat lebih tertarik dalam membeli produk 

pada online shop tersebut. 
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3.3 Pengumpulan Data 

Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang 

diperlukan untuk penelitian. Adapun langkah-langkah untuk pengumpulan 

data dalam pengerjaan tugas akhir adalah : 

 

 

3.3.1 Populasi dan Sampel 

3.3.1.1 Populasi 

  Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian daitarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2004). Dalam penelitian ini , populasi yang 

digunakan orang yang pernah melakukan pembelian pada toko online. 

Karena populasi yang digunakan  adalah yang pernah melakukan 

pembelian pada toko online jumlahnya sangat banyak, maka dilakukan 

pengambilan sampel untuk penelitian ini. 

 

3.3.1.2 Sampel 

 Sampel adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota 

populasi (Ferdinand, 2006). Subset ini diambil karena dalam banyak kasus 

tidak mungkin kita meneliti seluruh anggota populasi, oleh karena itu kita 

membentuk sebuah perwakilan populasi yang disebut sampel (Ferdinand, 

2006). 

Teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah non 

probability sampling yaitu teknik sampling yang tidak memberikan 

kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dijadikan 

sampel. Sedangkan penentuan responden (sampel) dilakukan 
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menggunakan accidential sampling. Accidential sampling merupakan 

teknik penelitian sampel berdasarkan kebetulan, yaitu memilih responden 

dengan cara mendatangi responden kemudian memilih calon responden 

yang ditemui secara kebetulan. Namun calon responden harus memiliki 

karakteristik tertentu, yaitu responden yang pernah melakukan pembelian 

di toko online. 

Penentuan jumlah sampel minimum dihitung berdasarkan rumus 

slovin sebagai berikut : 

   
 

       
 

Dimana : 

n = Ukuran Sampel 

N = Jumlah Populasi 

e = Persen kelonggaran karena kesalahan pengambilan sampel 

  Menurut Rizkia (2015) sejak 2013 hingga saat ini, jumlah pembeli 

online terus meningkat. Mulai dari 4,6 juta orang, ke 5,9 juta, dan berlabuh 

ke 7,4 juta jiwa. Jadi dari data tersebut dapat diperoleh ukuran responden 

sebagai berikut : 

   
         

                 
 = 99,9  

Dari perhitungan diatas didapatkan jumlah responden untuk penelitian ini 

sebanyak 100 responden. 

3.3.2 Jenis dan Sumber Data 

  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer, 

yaitu: 

Data primer menurut Umar (2000) merupakan data yang didapat langsung 

dari sumber, yaitu dari individu atau perseorangan, seperti dari wawancara 
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maupun hasil dari pengisian kuesioner. Dalam penelitian ini, data primer 

didapat dari pengisian kuesioner oleh konsumen yang pernah melakukan 

pembelian pada toko online. 

 

 

3.3.3 Data yang Diperlukan 

 1. Data responden 

2. Presepsi responden terhadap display shop layout pada website 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

  Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan  

kuisioner. Peneliti memberikan kuisioner secara langsung kepada 

konsumen yang termasuk dalam sampel penelitian. Pertanyaan bersifat 

tertutup, diukur menggunakan skala dengan internal 1-5 yaitu sangat 

setuju, setuju, netral/ rata-rata, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. 

3.5 Metode Analisis Data 

  Pada dasarnya analisis merupakan kegiatan memanfaatkan data 

sehingga diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu 

hipotesa. Analisa dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu analisis 

kualitatif dan analisis kuantitatif (Subagyo, 1997). 

3.5.1 Analisis Data Kuantitatif 

  Analisis data kuantitatif merupakan suatu metode untuk mengukur 

besarnya pengaruh dari perubahan satu atau beberapa kejadian secara 

kuantitatif dengan menggunakan alat analisis statistik melalui beberapa 

tahap, yang meliputi pengolahan data, pengorganisasian data dan 

penemuan hasil. 
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  Pada penelitian ini skala yang digunakan adalah skala likert, 

menurut Kinnear (dalam Umar, 2000) yaitu skala yang berhubungan 

dengan pernyataan mengenai sikap seseorang terhadap sesuatu, misalnya 

setuju-tidak setuju, senang-tidak senang, dan baik-tidak baik. Pernyataan 

yang diisi oleh responden dalam jumlah kategori tertentu, misalnya lima. 

  

 

3.5.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengatur valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan yang 

terdapat dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 

diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk menghitung uji validitas, 

bandingkan nilai correlations (Rhitung) dengan hasil perhitungan Rtabel. Jika 

Rhitung lebih besar dari Rtabel dan nilai positif, maka pertanyaan atau 

indikator tersebut valid (Ghozali, 2009). 

Apabila :                , artinya pernyataan atau indikator 

tersebut adalah valid. 

Apabila :                , artinya pernyataan atau indikator 

tersebut adalah tidak valid. 

3.5.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji realibilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dapat dikatakan 

reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan handal 

apabila nilai croanbach alpha (α) lebih besar dari Rtabel. Namun apabila 

nilai croanbach alpha lebih kecil dari Rtabel maka kuesioner dianggap 

kurang handal sehingga apabila dilakukan penelitian ulang terhadap 

STS TS S R SS 
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variabel-variabel tersebut ada waktu dan dimensi yang berbeda, 

kesimpulannya akan berbeda (Ghozali, 2009). 

3.5.1.3 Uji Asumsi Klasik 

Untuk memperoleh pengukuran yang tidak bisa maka perlu diadakan 

uji asumsi klasik yang meliputi: 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas untuk menguji apakah dalam regresi variabel bebas dan 

variabel terikat atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Untuk mengetahui apakah hasil regresi linier berganda layak pakai, maka 

dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: 

1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonalada/tidak mengikuti arah 

garis diagonal, atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 

normal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.  

b. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinierlitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinierlitas di dalam model 

regeresi dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflantion Factor) dan 

nilai tolerance. Jika tolerance  <1,10 atau sama dengan VIF > 10 maka 

data tersebut menunjukkan adanya multikolinierlitas. 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidak samaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain.  Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka di sebut homoskedastisitas, dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas, data analisis untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas adalah: 

1) Jika ada pola tertentu, sepereti titik-titik yang ada membentuk pola yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.5.1.4Analisis Regresi Linear Berganda  

Tujuan analisis data adalah untuk mengetahui pengaruh atau hubungan 

antara variabel.Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

linear berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mencari 

bentuk pengaruh secara parsial maupun simultan antara veriabel bebas (X) dan 

variabel terikat (Y). Rumus persamaan regresi linier berganda: 
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 Keterangan: 

 

 Y  = Keputusan Pembelian 

 a  = koefisien konstanta 

 b1,..b3 = koefisien regresi 

 X1  = Kemudahan 

X2  = Hiburan 

X3  = Kepercayaan 

 

 

 

3.5.1.5 Pengujian Hipotesis Penelitian 

A. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel 

dependen. Hipotesis yang digunakan adalah : 

 

   : bi = 0, berarti variabel independen (layout website) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen (keputusan pembelian). 

 

H1 : bi ≠ 0, berarti variabel independen (layout website) memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen (keputusan pembelian). 

 

Cara melakukan uji t dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05 adalah 

dengan membandingkan nilai t hitungnya dengan t tabel. Apabila t tabel > 

t hitung, maka   diterima dan H1 ditolak. Sedangkan apabila t tabel < t 

hitung, maka   ditolak dan H1 diterima (Ghozali, 2009). 

B. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan ke dalam model secara simultan atau 

bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2009). 
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a. Membuat hipotesis untuk kasus pengujian F-test di atas, yaitu : 

         

Artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen 

yaitu layout website (X) secara simultan terhadap variabel 

dependen yaitu keputusan pembelian (Y). 

 H1 : b > 0 

Artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen 

yaitu layout website secara simultan terhadap variabel dependen 

yaitu keputusan pembelian (Y). 

 

b. Menentukan F tabel dan F hitung dengan tingkat kepercayaan 

sebesar 95% atau taraf signifikansi sebesar 5%, maka : 

 Jika F hitung > F tabel, maka    ditolak, berarti masing-

masing variabel bebas secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

 Jika F hitung < F tabel, maka    diterima, berarti masing-

masing variabel bebas secara bersama-sama tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat. 

C. Koefisien Determinasi (  ) 

Menurut Kuncoro (2001), nilai koefisien determinasi adalah di 

antara nol dan satu. Nilai    yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui 

variasi variabel dependen. 

Pada intinya, koevisien determinasi mengukur seberapa jauh 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi 
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variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. 

Apabila hasil    mendekati 1 maka hasil tersebut mengindikasikan 

korelasi yang kuat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Namun 

jika hasil    mendekati 0 berarti terdapat korelasi yang lemah antara 

variabel bebas dengan variabel terikat (Ghozali, 2009). 

D. Uji Independen t – test 

Dalam rancangan uji hipotesis digunakan uji statistik untuk 

menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti, maka uji statistik 

yang digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai tengah antara dua 

kelompok adalah uji t dua sampel (independent sample t-test). Cara 

menentukan kriteria pengujian atau keputusan H0 ditolak jika signifikansi 

thitung < 0,05, yang berarti tedapat pebedaan secaa signifikan. 

3.6 Kesimpulan dan Saran 

Pada tahap ini adalah menyimpulkan dari hasil-hasil tiap 

pembahasan serta memberikan saran-saran agar lebih baik untuk penelitian 

selanjutnya.  
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           Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitan 


