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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat Penelitian

Tempat dari penelitian ini adalah kampus 3 Universitas 

Muhammadiyah Malang yang beralamat di Jalan Raya Tlogomas 

No. 246 Malang, dengan pertimbangan efisiensi waktu dan banyak 

kalangan mahasiswi yang menggunakan produk kecantikan salah 

satunya kosmetik Jafra yang dibeli secara online.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode survei dengan 

analisis data secara kuantitatif, yaitu penelitian menggunakan 

kuisioner terstruktur atau pengisian kuisioner yang akan di 

distribusikan kepada responden untuk mengetahui informasi tentang 

pengaruh electronic word of mouth dan testimoni terhadap 

pembelian impulsif (Sugiyono, 2009).

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya orang, 

tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya (Sugiyono, 
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2015). Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswi kampus 

3 UMM yang membeli kosmetik Jafra secara online.

2. Sampel

Menurut Sunyoto (2012) sampel adalah sebagian dari 

populasi yang karakteristiknya hendak diteliti dan dianggap bisa 

mewakili keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini sampel 

yang diambil berjumlah 100 responden, sesuai dengan pendapat 

Frankel dan Wallen dalam Widayat (2004) yang menyatakan 

besarnya sampel minimun untuk penelitian deskriptif sebanyak 

100.

Penelitian ini menggunakan purposive sampling.

Menurut Anggraeni (2016) purposive sampling yaitu dengan 

memberikan ketentuan-ketentuan kepada responden yang 

memenuhi kriteria sampel atau syarat yaitu pernah membeli 

produk kosmetik jafra secara online dan mahasiswi UMM masih 

aktif sampai dengan semester genap tahun ajaran 2016-2017.

D. Definisi Operasional dan Variabel Studi Penelitian

1. Definisi Operasional

Definisi oprasional variabel digunakan untuk 

mempermudah penelitian melakukan observasi secara cermat 

terhadap suatu objek penelitian. Definisi oprasional alat ukur 

yang tepat untuk pengambilan data yang sesuai dengan

Menurut Sunyoto (2012) sampel adalah sebagian dari 

populasi yang karakteristiknya hendak diteliti dan dianggap bisa 

mewakili keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini sampel 

yang diambil berjumlah 100 responden, sesuai dengan pendapat 

Frankel dan Wallen dalam Widayat (2004) yang menyatakan 

besarnya sampel minimun untuk penelitian deskriptif sebanyak 

100.

Penelitian ini menggunakan purposive sampling.

Menurut Anggraeni (2016) purposive sampling yaitu dengan 

memberikan ketentuan-ketentuan kepada responden yang 

memenuhi kriteria sampel atau syarat yaitu pernah membeli 

produk kosmetik jafra secara online dan mahasiswi UMM masih 

aktif sampai dengan semester genap tahun ajaran 2016-2017.
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1. Definisi Operasional

Definisi oprasional variabel digunakan untuk 
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variabel yang akan diukur. Dapat dilihat secara rinci pada tabel 

3.1 definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 3.1

Definisi operasional

Variabel Definisi Indikator Skala 

Electronic 
word of 
mouth (X1)

Testimoni
(X2)

Pernyataan positif 
ataupun negatif yang 
dilakukan oleh 
pelanggan potensial 
ataupun mantan 
pelanggan tentang 
produk atau 
perusahaan, yang 
ditujukan untuk 
banyak orang atau 
lembaga via internet

Sebuah kesaksian 
atau pernyataan yang 
disampaikan oleh 
seorang konsumen 
atas kepuasan 
mereka terhadap 
suatu barang atau 
jasa yang telah 
mereka beli 

1. Mengakses
informasi dari
internet tentang 
produk

2. Interaksi dengan 
pengguna internet

3. Banyak ulasan yang 
ditulis oleh 
pengguna internet

4. Rekomendasi dari 
pengguna internet

5. Komentar positif 
dari pengguna 
internet

6. Memberi informasi 
kualitas produk

7. Memberikan 
informasi harga 
produk

1. Isi pesan dalam 
testimoni yang 
disampaikan jelas

2. Testimoni yang 
diberikan dari 
pelanggan

3. Meyakinkan 
konsumen untuk 
membeli dengan 
testimoni

Skala Likert

Skala Likert

Definisi operasional

Variabel Definisi Indikator Skala 

Electronic 
word of 
mouth (X1)

Testimoni
(X2)

1. Mengakses
informasi dari
internet tentang 
produk

2. Interaksi dengan 
pengguna internet

3. Banyak ulasan yang 
ditulis oleh 
pengguna internet

4. Rekomendasi dari 
pengguna internet

5. Komentar positif 
dari pengguna 
internet

6. Memberi informasi 
kualitas produk

7. Memberikan 
informasi harga 
produk

1. Isi pesan dalam 
testimoni yang 
disampaikan jelas

2. Testimoni yang 
diberikan dari 

Pernyataan positif 
ataupun negatif yang 
dilakukan oleh 
pelanggan potensial 
ataupun mantan 
pelanggan tentang 
produk atau 
perusahaan, yang 
ditujukan untuk 
banyak orang atau 
lembaga via internet

Sebuah kesaksian 
atau pernyataan yang 
disampaikan oleh 
seorang konsumen 
atas kepuasan 
mereka terhadap 
suatu barang atau 
jasa yang telah 

pelanggan
3. Meyakinkan 

konsumen untuk 

Skala Likert

Skala Likert
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Variabel Definisi Indikator skala
Pembelian 
impulsif (Y)

Pembelian Impulsif
adalah kecendrungan 
konsumen membeli 
secara spontan tanpa 
memikirkan dan 
akibatnya.

1. keinginan yang 
muncul dengan tiba-
tiba untuk 
melakukan 
pembelian produk

2. kondisi seseorang 
tidak mampu untuk 
menolak kepuasan 
sasaat

3. Mementingkan 
kesenangan jangka 
pendek tanpa 
memikirkan 
konsekuensi

Skala Likert

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer melalui data asli atau data baru yang 

berbentuk memiliki sifat up to date, data yang diperoleh 

dari sumber langsung, diamati, dicatat, untuk pertama 

kalinya oleh peneliti mengenai pendapat pelanggan yang 

akan dianalisis berdasarkan daftar pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti dalam kuisioner yang dibagi 

(Prabandari & Suasana, 2016).

F. Teknik Pengumpulan dan Pengukuran Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau disebut metode 

angket, yang merupakan daftar pertanyaan yang diajukan 

kepada responden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan. Menurut Ananda & Heru (2005) kuesioner 

akibatnya. 2. kondisi seseorang 
tidak mampu untuk 
menolak kepuasan 
sasaat

3. Mementingkan 
kesenangan jangka 
pendek tanpa 
memikirkan 
konsekuensi

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer melalui data asli atau data baru yang 

berbentuk memiliki sifat up to date, data yang diperoleh 

dari sumber langsung, diamati, dicatat, untuk pertama 

kalinya oleh peneliti mengenai pendapat pelanggan yang 

akan dianalisis berdasarkan daftar pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti dalam kuisioner yang dibagi 

(Prabandari & Suasana, 2016).

F. Teknik Pengumpulan dan Pengukuran Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data 
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dapat disebut juga sebagai sebuah jadwal, formulir wawancara, 

atau instrumen pengukuran dan sekumpulan pertanyaan formal 

untuk mendapatkan informasi dari para responden.

Dalam penelitian ini, pengukuran data dilakukan dengan 

Skala Likert. Luck David dalam Widayat (2004) 

mengemukakan, skala likert digunakan secara luas yang 

mengharuskan responden untuk menunjukkan derajat setuju 

atau tidak setuju kepada setiap pertanyaan yang berkaitan 

dengan objek yang dinilai. Bentuk asal dari skala likert memiliki 

lima kategori, apabila di rangking, maka susunanya akan 

dimulai dari sangat tidak setuju (strongly disagree) sampai 

kepada sangat setujun (strongly agree).

Jawaban dari setiap item instrumen yang menggunakan 

skala likert mempunyai gradasi dari sangat setuju sampai sangat 

tidak setuju dan untuk keperluan analisis kuantitatif, maka 

jawaban itu diberi skor yang dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai 

berikut:

Tabel 3.2

Skala Likert

Kategori Skor/Nilai
Sangat tidak setuju
Tidak setuju
Ragu-ragu
Setuju
Sangat setuju

1
2
3
4
5

Dalam penelitian ini, pengukuran data dilakukan dengan Dalam penelitian ini, pengukuran data dilakukan dengan Dalam penelitian ini, penguk

Skala Likert. Luck David dalam Widayat (2004) 

mengemukakan, skala likert digunakan secara luas yang 

mengharuskan responden untuk menunjukkan derajat setuju 

atau tidak setuju kepada setiap pertanyaan yang berkaitan 

dengan objek yang dinilai. Bentuk asal dari skala likert memiliki 

lima kategori, apabila di rangking, maka susunanya akan 

dimulai dari sangat tidak setuju (strongly disagree) sampai 

kepada sangat setujun (strongly agree).

Jawaban dari setiap item instrumen yang menggunakan 

skala likert mempunyai gradasi dari sangat setuju sampai sangat 

tidak setuju dan untuk keperluan analisis kuantitatif, maka 

jawaban itu diberi skor yang dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai 

berikut:

Tabel 3.2

Skala Likert
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G. Analisis Rentang Skala

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk 

mengukur dan menilai variabel yang diteliti. Dalam penelitian 

ini variabel yang diteliti adalah electronic word of mouth,

testimoni terhadap pembelian impulsif, dengan kata lain rentang 

skala memiliki fungsi untuk menunjukkan kecendrungan 

jawaban responden tentang variabel menurut Umar (2001). 

Adapun rumus rentang skala adalah sebagai berikut:

𝑅𝑠 =
𝑛 (𝑚 − 1)

𝑚

Keterangan:

Rs = Rentang Skala

n = Jumlah Sampel

m = Jumlah alternative jawaban tiap item

H. Uji Instrumen

1. Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan 

valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan impluse buying Kosmetik Jafra. Uji 

validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung 

dengan r tabel degree of freedom (df) = n – 2, dalam hal ini 

ini variabel yang diteliti adalah ini variabel yang diteliti adalah ini varia electronic word of mouth,

testimoni terhadap pembelian impulsif, dengan kata lain rentang pembelian impulsif, dengan kata lain rentang pembelian impulsif

skala memiliki fungsi untuk menunjukkan kecendrungan 

jawaban responden tentang variabel menurut Umar (2001). 

Adapun rumus rentang skala adalah sebagai berikut:

𝑅𝑠 =
𝑛 (𝑚 − 1)

𝑚

Keterangan:

Rs = Rentang Skala

n = Jumlah Sampel

m = Jumlah alternative jawaban tiap item

H. Uji Instrumen

1. Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan 

valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 
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n adalah jumlah sample. Jika r hitung lebih besar dari r tabel

dan nilai positif maka pertanyaan atau indikator tersebut 

valid (Ghozali, 2016).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau kontruk. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

sesorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. SPSS memberikan fasilitas untuk 

mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha 

(α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nila 

Cronbach Alpha ˃ 0.70 (Ghozali, 2016).

I. Metode Analisis Data

A. Analisis Regresi Berganda

Analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh dari satu variabel bebas terhadap satu 

variabel terikat (Ghozali, 2006), yaitu:

Y = a + 𝛽1  𝑋1 + 𝛽2  𝑋2 + e

Keterangan:

Y = impulsif

a = Konstanta 

𝛽1  , 𝛽2  = Koefisien Regresi

X1 = electronic word of mouth

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau kontruk. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

sesorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. SPSS memberikan fasilitas untuk 

mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha 

(α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nila 

Cronbach Alpha ˃ 0.70 (Ghozali, 2016).

I. Metode Analisis Data

A. Analisis Regresi Berganda

Analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh dari satu variabel bebas terhadap satu 

variabel terikat (Ghozali, 2006), yaitu:

Y = a + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + e

Keterangan:
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X2 = Testimoni

e = Kesalahan Estimasi Standar

J. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, impulsif, electronic word of mouth dan

testimonial mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

penyebaran data statistik pada sumbu diagonal dari grafik 

distribusi normal (Ghozali, 2016).

2. Uji Multiklinearitas

Uji multiklinearitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen), yaitu electronic word of mouth dan testimoni.

Multiklinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance 

inflation factor (VIF). Cara mendeteksi terhadap adanya 

multiklinearitas dalam model regresi adalah sebagai berikut: 

besarnya variabel inflation factor (VIF), pedoman suatu model 

regresi yang bebas multiklinearitas yaitu nilai VIF ≤ 10. 

Besarnya tolerance pedoman suatu model regresi yang bebas 

multiklinearitas yaitu nilai tolerance ≥ 0,1 (Ghozali, 2016).

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, impulsif,impulsif,impulsif electronic word of mouth dan

testimonial mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

penyebaran data statistik pada sumbu diagonal dari grafik 

distribusi normal (Ghozali, 2016).

2. Uji Multiklinearitas

Uji multiklinearitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen), yaitu electronic word of mouth dan testimoni.

Multiklinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance 

inflation factor (VIF). Cara mendeteksi terhadap adanya 

multiklinearitas dalam model regresi adalah sebagai berikut: 

besarnya variabel inflation factor (VIF), pedoman suatu model 

regresi yang bebas multiklinearitas yaitu nilai VIF ≤ 10. 
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3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedatisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan yang lain. Jika variance dari residual 

pengamatan yang lain tetap, disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedatisitas. Model Regresi yang baik 

adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedatisitas 

(Ghozali, 2016).

K. Uji Hipotesis

1. Uji t

Menurut Ghozali (2016) uji t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing 

variabel bebas yaitu electronic word of mouth dan testimoni 

terhadap pembelian impulsif (variabel terikat), dengan 

derajat kepercayaan sebesar 5% (α = 0,05).

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:

a. Jika nilai t hitung > dari t tabel maka hipotesis alternatif

diterima. Dapat diartikan bahwa electronic word of 

mouth berpengaruh positif atau segnifikan terhadap 

pembelian impulsif dan testimoni berpengaruh 

signifikan terhadap pembelian impulsif.

b. Jika nilai t hitung < dari t tabel maka hipotesis alternatif

ditolak. Dapat diartikan bahwa electronic word of 

residual satu pengamatan yang lain. Jika variance dari residual 

pengamatan yang lain tetap, disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedatisitas. Model Regresi yang baik 

adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedatisitas 

(Ghozali, 2016).

K. Uji Hipotesis

1. Uji t

Menurut Ghozali (2016) uji t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing 

variabel bebas yaitu electronic word of mouth dan testimoni 

terhadap pembelian impulsif (variabel terikat), dengan 

derajat kepercayaan sebesar 5% (α = 0,05).

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:

a. Jika nilai t hitung > dari t tabel maka hipotesis alternatif

diterima. Dapat diartikan bahwa electronic word of 

mouth berpengaruh positif atau segnifikan terhadap 
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mouth tidak berpengaruh positif atau segnifikan 

terhadap pembelian impulsif dan testimoni tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pembelian impulsif.




