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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Malang Raya. Objek penelitian adalah 

mahasiswa yang berdomisili di Malang Raya yang pernah melakukan pembelian 

secara online maksimal satu tahun terakhir . Hasil penelitian pada APJII (2016) 

menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki jumlah penetrasi pengguna internet 

paling tinggi. Berikut data penetrasi pengguna internet di Indonesia berdasarkan 

profesi: 

Grafik 3.1 Prosentase Pengguna Internet di Indonesia 

  

Sumber: APJII (2016)
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B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian survei. Penelitian 

survei adalah  penelitian dengan tidak melakukan perubahan (tidak ada 

perlakuan khusus) terhadap variabel  yang diteliti (Siregar, 2013; 10). Survei 

digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, tetapi 

peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya  dengan 

mengedarkan kuisioner, wawancara terstruktur dan sebagainya (sugiyono, 

2012). 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional merupakan penjelasan tentang bagaimana operasi 

atau kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data atau indikator yang 

dimaksud (Widayat, 2004). Untuk lebih jelasnya, rincian masing-masing 

variabel dijelaskan pada tabel 3.1: 

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel dan Indikator 

Variabel 
Definisi Operasional 

Variabel 
Indikator Sumber 

Keputusan 

pembelian 

(Y). 

Tindakan konsumen 

dalam melakukan 

keputusan belanja online 

Kemantapan atas 

keputusan  (Y1) 

Katawetawaraks 

dan Wang 

(2011); Uddin et 

al. (2014) 
Kecepatan dalam 

memutuskan  

(Y2) 

Yakin 

keputusannya 

tepat (Y3) 

Pembelian 

berulang (Y4) 
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Variabel 
Definisi Operasional 

Variabel 
Indikator Sumber 

Kepercayaan 

(X1) 

Keyakinan konsumen 

kepada penjual dalam 

melakukan transaksi 

bahwa penjual dapat 

dipercaya dan bisa 

memenuhi segala 

kewajibannya dengan 

baik sesuai harapan 

pembeli.  

Toko terpercaya  

(X1.1) 

Riquelme dan 

Roman (2014) 

Transparansi toko 

online (X1.2) 

Chellappa, 

(2005) 

Ketepatan toko 

online (X1.3) 

Penjual toko 

online jujur 

(X1.4) 

Pavlou dan 

Gefen (2004) 

Keamanan 

(X2) 

Keamanan sebagai 

kemampuan toko online 

dalam melakukan 

pengontrolan dan 

penjagaan keamanan atas 

transaksi data. 

Kerahasiaan Data 

(X2.1) 

Riquelme and 

Roman, (2014) 

Jaminan 

Keamanan (X2.2) 

Metode 

pembayaran yang 

aman (X2.3) 

Syarat dan 

ketentuan mudah 

dipahami (X2.4) 

Sumber: Katawetawaraks dan Wang (2011); Uddin et al. (2014); Chellappa, 

(2005); Pavlou dan Gefen (2004); dan Riquelme and Roman, (2014). 

 

D. Populasi dan Tehnik Penentuan Sampel 

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri 

tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Jadi, kumpulan 

elemen itu menunjukkan jumlah, sedangkan ciri-ciri tertentu menunjukkan 

karakteristik kumpulan tertentu (Sanusi, 2011). Populasi pada penelitian ini 

adalah mahasiswa yang berdomisili di Malang Raya yang pernah melakukan 

pembelian produk secara online maksimal satu tahun terakhir. 
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Penentuan sampel apabila faktor (indikator) yang digunakanan dalam dalam 

penenlitian itu banyak, maka ukuran sampel minimal 10 kali atau lebih dari 

jumlah faktor (Roscoe dalam Widayat, 2004). Dengan demikian jika jumlah 

variabel yang diamati sebesar 12 indikator, maka sampel minimal dari penelitian 

ini adalah 12 x 10 = 120 responden.  

Tehnik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah accidental sampling, 

accidental sampling adalah tehnik pengambilan sampling yang bukan 

didasarkan pada kemudahan melainkan kebetulan ditemui atau bisa dijadikan 

anggota sampel (Widayat, 2004). Kebetulan yang dimaksud pada penelitian ini 

adalah data ini diambil dari pertemuan yang tidak sengaja kepada mahasiswa 

yang pernah melakukan pembelian secara online. 

 

E. Jenis Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil jawaban responden 

yang bersumber dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada para 

mahasiswa yang berdomisili di Malang Raya yang pernah melakukan pembelian 

secara online, dimana hasil dari data ini nantinya akan dikumpulkan dan diolah 

sendiri oleh peneliti. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah memberikan 

kuesioner secara online melalui Google Form yang akan disebarkan kepada 

responden yaitu dengan membagikan hyperlink kuesioner keberbagai grup. 
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Responden akan diberikan daftar pertanyaan mengenai variabel-variabel 

penelitian tentang kepercayaan dan keamanan terhadap keputusan pembelian 

melalui online. 

 

G. Tehnik Penskalaan Data 

Menurut Malhotra (2010), tehnik pengukuran dibagi menjadi 4, yaitu tehnik 

pengukuran menggunkan skala ordinal, skala nominal, skala rasio dan skala 

interval. Penelitian ini menggunakan skala interval, dengan menggunkan skala 

likert. Skala likert adalah skala yang digunakan secara luas yang mengharuskan 

responden untuk menunjukkan derajat setuju atau tidak setuju kepada setiap 

pernyataan yang berkaitan dengan objek yang dinilai (Widayat, 2004). Dalam 

penelitian ini menggunakan pernyataan yang diberi skor 1, 2, 3, 4, dan 5, dengan 

bentuk jawaban Skala Likert terdiri dari: sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, 

setuju, sangat setuju. 

Tabel 3.2 Kategori Jawaban 

No Kategori Jawaban Skor 

1 Sangat tidak setuju 1 

2 Tidak setuju 2 

3 Netral 3 

4 Setuju 4 

5 Sangat setuju 5 

 

H. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana 

suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Suatu istrumen 
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dikatakan valid apabila nilai tes memiliki nilai sejajar atau lebih tinggi dari  

kriteria, dimana koefisien korelasi product moment ≥ r tabel dan dikatakan 

tidak valid apabila koefisien korelasi product moment < r tabel (Siregar, 

2013). Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung dengan 

rtabel, dengan rtabel untuk degree of freedom (df) = n – 2, dalam hal ini n 

adalah jumlah sampel. Dalam penelitian ini jumlah sampel (n) = 40 dan 

besarnya df dapat dihitung 40 – 2 = 38, dengan df = 38 dan alpha 0,05  

didapat rtabel = 0,2638 (diambil dari rtabel). 

Tabel 3.3 Hasil Try Out Uji Validitas 

No  Kode  rhitung rtabel Keterangan 

Kepercayaan  

1 Toko Terpercaya (X1.1) 0,761 0,2638 Valid 

2 Transparansi toko online 

(X1.2) 

0,684 0,2638 Valid 

3 Ketepatan toko online (X1.3) 0,696 0,2638 Valid 

4 Penjual toko online jujur 

(X1.4) 

0,455 0,2638 Valid 

Keamanan 

5 Kerahasiaan data (X2.1) 0,597 0,2638 Valid 

6 Jaminan keamanan (X2.2) 0,348 0,2638 Valid 

7 Metode pembayaran yang 

aman (X2.3) 

0,514 0,2638 Valid 

8 Syarat dan ketentuan mudah 

dipahami (X2.4) 

0,403 0,2638 Valid 

Keputusan Pembelian 

9 Kemantapan atas  keputusan 

(Y1) 

0,596 0,2638 Valid 

10 Kecepatan dalam 

memutuskan (Y2) 

0,595 0,2638 Valid 

11 Yakin keputusannya tepat 

(Y3) 

0,691 0,2638 Valid 

12 Pembelian berulang (Y4) 0,632 0,2638 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017   
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Data hasil uji validitas pada tabel 3.3, dapat diketahui dari 4 

instrumen dari variabel kepercayaan, dinyatakan valid dengan nilai rhitung 

lebih besar dari nilai rtabel yaitu sebesar 0,2638. Keamanan dengan 4 

instrumen dinyatakan valid dengan nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel 

yaitu sebesar 0,2638. Pada tabel 3.3 dari variabel keputusan pembelian, 

dapat diketahui 4 instrumen dinyatakan valid dengan nilai rhitung lebih besar 

dari nilai rtabel yaitu sebesar 0,2638. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau 

lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang 

sama pula.  Tehnik yang digunakan mengukur reliabilitas dalam penelitian 

ini menggunakan tehnik Alpha Cronbach dan dibantu oleh aplikasi SPSS 

21.0 for windows. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel 

dengan menggunakan tehnik ini, jika koefisien reliabilitas r > 0,6 (Siregar, 

2013). 

Hasil perhitungan uji reliabilitas dari penelitian ini terdapat pada 

tabel 3.4:  

Tabel 3.4 Hasil try out Uji Reliabilitas 

No Variabel 
Cronbanh 

Alpha 

Cronbanch 

Alpha yang 

diisyaratkan 

Keterangan 

1 Kepercayaan (X1) 0,822 > 0,6 Reliabel 

2 Keamanan (X2) 0,678 > 0,6 Reliabel 

3 Keputusan Pembelian (Y) 0,808 > 0,6 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 
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Berdasarkan hasil uji reabilitas variabel pada tabel 3.4, 3 variabel 

memiliki nilai koefisien reliabilitas yang lebih tinggi dari 0,6, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini reliabel dan 

konsisten jika digunakan untuk penelitian berkali-kali. 

 

I. Tehnik Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas untuk mengetahui apakah populasi 

data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas penelitian ini 

menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria 

pengujian α = 0,05 dimana :  

1) Jika sig > α berarti residual terdistribusi normal. 

2) Jika sig ≤ α berarti residual tidak terdistribusi normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual 

atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi 

heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Glejser. Uji Glejser 

dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independent 

dengan nilai absolut residualnya. Apabila nilai signifikansi variabel 

independent lebih dari 0,05 maka tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas. 
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c. Uji Multikolinearitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan korelasi 

antar variabel independen atau bebas. Multikolinearitas merupakan 

suatu gejala korelasi antar variabel independen yang ditunjukan 

dengan korelasi signifikan antar variabel bebas. Adanya gejala 

multikolinearitas dapat dilihat dari tolerance value atau nilai 

Variance Infation Factor (VIF). Batas tolerance value adalah 0,1 

dan batas VIF adalah 10,  jadi apabila : 

1) Tolerance value ≤ 0,1 atau Variance Infation Factor (VIF) > 10 

maka terjadi multikoliniearitas. 

2) Tolerance value > 0,1 atau Variance Infation Factor (VIF) < 10 

maka tidak terjadi multikoliniearitas. 

2. Analisis Deskriptif 

Penelitian ini megguankan analisis deskriptif yang digunakan untuk 

memberikan gambaran atas data yang dikumpulkan (Ferdinand, 2006). 

Analisis Deskriptif  yang digunakan adalah nilai indeks. Nilai indeks 

adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai 

derajad persepsi responden variabel yang akan diteliti, sebuah nilai 

indeks dapat dikembangkan.  

Perumusan untuk nilai hitung nilai indeks adalah sebagai berikut : 

Nilai indeks = 
(%𝐹1𝑋1)+(%𝐹2𝑋2)+(%𝐹3𝑋3)+(%𝐹4𝑋4)+(%𝐹5𝑋5)

5
 

Keterangan: 

F1 = frekuensi responden yang menjawab 1 
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F2 = frekuensi responden yang menjawab 2 

F3 = frekuensi responden yang menjawab 3 

F4 = frekuensi responden yang menjawab 4 

F5 = frekuensi responden yang menjawab 5 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi linier bergabda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

satu atau lebih variabel bebas (independent) (Siregar, 2013). Bentuk 

persamaan dari regresi linier berganda pada penelitian ini memiliki 

tujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel bebas 

(independent) yang meliputi kepercayaan (X1) dan keamanan (X2) 

terhadap variabel terikat (dependent) yaitu keputusan pembelian (Y) 

dengan bentuk persamaan sebagai berikut: 

 Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e 

Keterangan: 

Y  = Keputusan pembelian (variabel terikat) 

X1  = Variabel kepercayaan 

X2  = Variabel keamanan 

a  = Konstanta 

b1, b2 = Besaran koefisien dari masing-masing variabel 

e  = standar error 

4. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) menjelaskan proporsi variasi dalam 

variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (lebih dari satu 
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variabel) secara bersama-sama. Persamaan regresi linier berganda 

semaikin baik apabila nilai koefisien determinasi semakin besar 

(mendekati 1) dan cenderung meningkat nilainya sejalan dengan 

peningkatan jumlah variabel bebas (Sanusi, 2013). 

 

J. Uji Hipotesis Penelitian 

1. Uji t 

Uji statitisk t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

suatu variabel independe secaraindividual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2006). Dalam hal ini, apakah variabel 

kepercayaan dan keamanan berpengaruh terhadap variabel keputusan 

pembelian. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel koefisiensi pada kolom 

sig (significance).  

a. Jika nilai thitung > ttabel atau signifikansi >0,05, maka dapat dikatakan 

bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kepercayaan dan 

keamanan terhadap keputusan pembelian secara parsial. H0 = 

ditolak atau Ha = diterima. 

b. Jika nilai thitung ≤ ttabel atau signifikansi ≥ 0,05 maka dapat dikatakan 

bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepercayaan 

dan keamanan terhadap keputusan pembelian secara parsial. H0 = 

diterima atau Ha = ditolak. 


