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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada wanita karir yang ada di Kota 

Malang. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan 

penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian deskriptif kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan 

sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014: 7). 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2014:80) bahwapopulasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wanita karir di Kota 

Malang yang pernah melakukan pembelian pada toko online. 
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2. Sampel 

Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang 

diteliti.Hal ini seperti yang dikemukakan Arikunto (2010) bahwa sampel 

adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Menentukan sampel 

ini sangat penting guna mewakili populasi penelitian. Menurut Arikunto 

(2002) untuk menentukan besarnya sampel apabila subjek kurang dari 100, 

lebih baik diambil seluruhnya sehingga penelitinya penelitian populasi, jika 

subjeknya lebih besar dapat diambil antara 20 - 25%. Sedangkan menurut 

Roscoe dalam Sekaran (2006) memberikan acuan umun untuk menentukan 

ukuran sampel 

a. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk 

kebanyakan penelitian. 

b. Jika sampel dipecahkan ke dalam sub sampel (pria/wanita, junior/senior dan 

sebagainya), ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat 

c. Dalam penelitian multivariate (termasuk analisis regresi berganda), ukuran 

sampel sebaiknya 10xlebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. 

d. Untuk penelitian eksperimental sederhana dengan control eksperimen 

yang ketat, penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran 

sampel kecil antara 10 sampai dengan 20. 

Berdasarkan pendapat di atas maka jumlah sampel yang 

ditentukandalam penelitian ini adalah sebanyak 130 responden dengen 

pertimbangan bahwa jumlah tersebut di atas jumlah sampel minimum untuk 

penelitian deskriptif dan sesuai dengan jumlah sampel yang ditentukan 
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untuk analisis multivariate dimana jumlah sampel sebaiknya 10 x indicator 

variabel yang diteliti (10 x 13 = 130) sehingga jumlah sampel dalam 

penelitian ini ditentukan sebesar 130 responden. 

Teknik pengambilan sampeldalam penelitian ini menggunakanteknik 

purposive sampling.Dengan tehnik purposive sampling maka responden 

yang dipilih adalah wanita karir yang ada di Kota Malang dan pernah 

melakukan pembelian di toko online minimal 2 kali. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder: 

1. Data Primer 

Data primer adalah dikumpulkan secara langsung dari sumber asli yaitu 

responden yang telah dipilih. Dalam hal ini data primer diperoleh dari 

hasil pengisian kuesioner yang diberikan kepada responden yang 

merupakan wanita karir yang ada di Kota Malang dan pernah melakukan 

pembelian pada toko online. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

media perantara  guna mendukung dan melengkapi penelitian. Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bisa diperoleh dari 

teori/jurnal, hasil penelitian terdahulu, buku dan internet. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner.  Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara membuat pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk 

kemudian disebarkan kepada responden (obyek penelitian) sehingga 

memperoleh hasil atau jawaban yang dikehendaki. 

 

F. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel atau konstruk dengan cara memberi arti, atau menspesifikasikan 

kejelasan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk 

mengukur konstruk atau variabel tersebut. Adapun definisi operasional 

dalam penelitian ini yaitu:. 

1. Kualitas situs web diartikan sebagai suatu fungsi yang menyangkut nilai 

dari keluaran yang dihasilkan oleh suatu situs website yang dirasakan 

oleh pengguna. Suatu website online shopping yang baik adalah yang 

menyediakan petunjuk cara bertransaksi online, mulai dari cara 

pembayaran, dan fitur pengisian form pembelian 

2. Kepercayaan merupakan keyakinan seseorang terhadap pihak lain, 

dalam hal ini dapat diartikan sebagai sejauh mana toko online bisa 

memberi dan menjaga kepercayaan kepada konsumen. 

3. Niat pembelian ulang merupakan keinginan konsumen untuk 

melakukan pembelian ulang di masa yang akan datang. 
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Adapun pada penelitian ini, skala pengukuran jawaban kuesioner 

yang digunakan adalah skala likert1-5. Menurut Sugiyono (2014:93) skala 

Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Setiap 

item akan diberikan 5 pilihan jawaban untuk setiap pertanyaan. Adapun 

jawaban setiap item instrument memiliki gradasi dari sangat positif(sangat 

setuju) sampai sangat negatif (sangat tidak setuju). “Sangat Setuju” diberi 

skor 5, ”Setuju” diberi skor 4, ”Netral” diberi skor 3, ”Tidak Setuju” diberi 

skor 2, dan ”Sangat Tidak Setuju” diberi skor 1. 

Tabel 3.1 

Definisi operasional variabel 

Variabel Indikator 
Skala 

Pengukuran 

Kualitas Situs 

website (X1) 

Agustin dan 

Koeshartono (2014) 

- Kenyamanan 

- Desain situs 

- Informatif 

- Keamanan 

- Komunikatif 

Likert 5 point, 

sangat setuju – 

sangat tidak 

setuju. 

Kepercayaan (X2) 

Agustin dan 

Koeshartono (2014) 

Wibowo (2015) 

- Percaya pada informasi yang disampaikan 

- Percaya pada janji bisnis online 

- Percaya pada produk yang dijual 

- Percaya pada nama/toko online 

Likert 5 point, 

sangat setuju – 

sangat tidak 

setuju. 

Niat Pembelian Ulang 

pada Toko Online (Y) 

Margee Hume (2010 

- Niat membeli di tempat yang sama 

- Niat membeli produk lain di perusahaan 

yang sama 

- Jumlah pembelian di tempat yang sama 

- Frekuensi pembelian 

Likert 5 point, 

sangat setuju – 

sangat tidak 

setuju. 

 

 

Untuk variabel Kepercayaan (X2) indicator percaya pada pengiriman 

yang ada pada penelitian Wibowo (2015), tidak digunakan dikarenakan 

percaya pada pengiriman melibatkan pihak ketiga yaitu perusahaan jasa 

pengiriman padahal dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan 

kepercayaan adalah keyakinan konsumen pada toko online.  
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G. Uji Instrumen 

Data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner merupakan data 

primer yang akan diolah dan dianalisis lebih lanjut menggunakan program 

SPSS for windows guna menjawab hipotesis yang telah dirumuskan dalam 

penelitian. Agar data yang diperoleh valid dan reliabel maka sebelumnya akan 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas. 

1. Uji Validitas 

Penelitian dikatakan valid atau sah jika mampu mengukur apa yang 

diinginkan oleh peneliti. Menurut Widayat (2004:48) bahwa: “Validitas atau 

kesahihan suatu penukuran mengacu pada proses dimana pengukuran benar-

benar bebas dari kesalahan sistematis dan kesalahan random.”Pengukuran 

yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data 

(pengukuran) itu valid. Valid juga berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang memang seharusnya diukur.  Formula 

Uji Validitas: 

    
 ∑    ∑   ∑  

√  ∑     ∑       ∑    ∑    
 

Dimana : 

    = Koefisien korelasi 

  n =  Banyak sampel 

  x = Item dari variabel yang diuji 

  y = Jumlah skor semua item variabel yang diuji 
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Perhitungan ini akan dilakukan dengan menggunakan software SPSS 

untuk menemukan nomor-nomor item yang valid dan yang gugur, 

perhitungan ini juga perlu dikonsultasikan dengan tabel r product moment 

dengan kriteria penilaian uji validitas : 

a. Apabila r  hitung  r tabel (pada taraf   5%) maka dapat dikatakan item 

kuisioner tersebut valid. 

b. Apabila r hitung  r tabel (pada taraf   5%) maka dapat dikatakan item 

kuisioner tersebut tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas merupakan kemantapan suatu alat ukur apabila alat ukur 

tersebut dapat memberikan hasil yang sama dengan pengukuran yang 

berulang kali dan dengan syarat bahwa kondisi pengukuran tidak 

berubah.Menurut Widayat (2004) menyatakan bahwa suatu pendekatan 

yang cukup popular untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan 

menggunakan koefisien alpha. Nilai alpha berkisar antara 0 sampai 1. 

Tindakan pengukuran akan dikatakan reliabel jika paling tidak nilai alpha 

nya 0,6.  

 

H. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mendeskripsikan variabel 

yang diteliti. Dengan rumus sebagai berikut : 
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Keterangan : 

  RS  = Rentang skala  

  n  = Jumlah sampel 

  m  = Jumlah alternatif jawaban 

 

Berdasarkan rumus tersebut maka dapat diperoleh rentang skala dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

RS = 
        

 
 

= 
   

 
 

 = 104 

Berdasarkan hasil perhitungan, telah diperoleh nilai rentang skala sebesar 

104 dengan demikian skala penelitian kualitas situs website, kepercayaan 

dan niat pembelian ulang sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Skala variabel Kualitas Situs Website, Kepercayaan dan Niat 

Pembelian Ulang 

Skala Penilaian 
Kualitas Situs 

Website 
Kepercayaan 

Niat Pembelian 

Ulang 

130 – 234 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 

235 – 338 Rendah Rendah Rendah 

339 – 442 Cukup Cukup Cukup 

443 – 547 Tinggi Tinggi Tinggi 

548 – 650  Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

2. Uji Asumsi Klasik 

Dalam regresi, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi 

diantaranya adalah tidak ada heterokedastisitas, tidak ada multikolinieritas, 

dan berdistribusi normal (normalitas).  

a. Uji Heteroskedastisitas (heteroscedasticity) 

Asumsi lain yang penting dari model regresi adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu 
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asumsi dasar regresi linier, yaitu variasi residual sama untuk semua 

pengamatan atau disebut homoskedastisitas. Menurut Ghozali (2005:105) 

heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik sumbu X terhadap Y yang telah diprediksi, dan sumbu X 

adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah distudentized. 

Dasar pengambilan keputusannya adalah: 

1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin – poin) yang membentuk 

satu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit) maka telah terjadi heterokedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta tititk titik menyebar diatas dan 

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

b. Uji Multikolinieritas (multicolinierity) 

Multikolinieritas adalah suatu keadaan yang menggambarkan 

adanya hubungan linier yang sempurna diantara diantara variabel bebas 

yang diteliti. Asumsi multikolinearitas menyatakan bahwa variabel 

independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Gejala 

multikolinieritas ini dapat ditunjukkan dengan adanya korelasi yang 

signifikan antar variabel independen. Gejala multikolinearitas yang cukup 

tinggi dapat menyebabkan koefisien regresi tak tertentu, dan kesalahan 

standar dari masing-masing variabel bebas menjadi sangat tinggi. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilakukan dengan 

menghitung Variance Inflation Factor (VIF). Tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh 
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variabel independen lainnya. Dengan demikian, nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Menurut Ghozali (2005:92) 

metode yang digunakan untuk mendekteksi multikolonieritas pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan nilai Tolerance dan VIF(Value 

Inflation Factor). Jika nilai toleransi = 1, berarti tidak ada korelasi antar 

variabel independent atau jika VIF lebih dari 10 dikatakan terjadi 

kolenieritas yang tinggi. 

c. Uji Normalitas (Normality Test) 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model 

regresi, variabel dependent (terikat), variabel independent (bebas) atau 

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang 

baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk 

mendeteksi normalitas dapat diketahui dengan melihat penyebaran data 

(titik) pada sumbu diagonal dari grafik normalitas. Dasar pengambilan 

keputusannya adalah sebagai berikut: 

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

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

3. Regresi Linier Berganda 

Alat analisis regresi berganda adalah alat analisis yang digunakan untuk 

menganalisis pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel 
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terikat. Rumus yang digunakan dalam analisis regresi berganda sebagai 

berikut:Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel 

independent atau variabel bebasnya minimal 2.Dalam penelitian ini 

persamaan regresinya adalah: 

Y=a + b1X1+ b2X2+e 

Dimana : 

Y = Variabel terikat (niat pembelian kembali)  

X1 = Variabel bebas 1(kualitas situs website) 

X2 = Variabel bebas 2 (kepercayaan) 

a = bilangan konstanta 

b1,2 = koefisien regresi 

e = error (variabel pengganggu) 

4. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel kualitas 

situs website dan kepercayaansecara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap mempengaruhi niat pembelian kembali pada toko online. 

Hipotesis statistic yang dapat dirumuskan dalam uji F ini adalah: 

1. H0 : b1=b2 = 0, artinya semua variabel bebas (X1, dan X2) secara simultan 

tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y 

2. Ha : b1≠b2≠ 0, artinya semua variabel bebas (X1, dan X2) secara simultan 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y 
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Kriteria pengambilan keputusan dari uji F ini adalah sebagai berikut: 

- Jika F hitung > F tabel pada taraf signifikan 5% dan nilai signifikan yang

dihasilkan > 0.05 maka Ho ditolak dan Ha diterima

- Jika F hitung ≤ F tabel pada taraf signifikan 5% dan nilai signifikan yang

dihasilkan ≤ 0.05 maka Ho diterima dan Ha ditolak

5. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing sumbangan variabel

bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis statistic yang dapat

dirumuskan dari uji t adalah sebagai berikut:

1. H0 : b1, b2, = 0, artinya variabel X1, dan X2 secara parsial tidak

berpengaruh terhadap Y

2. Ha : b1, b2, ≠ 0, artinya variabel X1, dan X2 secara parsial berpengaruh

terhadap Y

Kriteria pengambilan keputusan dari uji t adalah sebagai berikut: 

- Jika nilai t hitung > nilai t tabel pada taraf signifikan 5% dan nilai

signifikan yang dihasilkan > 0.05 maka Ho ditolak dan Ha diterima

- Jika nilai t hitung ≤ nilai t tabel pada taraf signifikan 5% dan nilai

signifikan yang dihasilkan ≤ 0.05 maka Ho diterima dan Ha ditolak


