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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kota Malang, lokasi ini di pilih karena kota 

Malang merupakan salah satu kota besar di Jawa Timur yang cukup untuk 

mewakili responden dalam penelitian ini. Dan pendatang seperti mahasiswi dikota 

Malang yang sesuai dengan fokus untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini. 

Fenomena ini berpengaruh besar terhadap penjualan produk di toko online. Oleh 

karena itu lokasi ini dipilih untuk mengetahui pengaruh kepuasan terhadap niat 

pembelian ulang melalui kepercayaan pelanggan (studi pada pelanggan 

wanitatoko online tiara galleria). 

 

B. Jenis Penelitian 

 Peneliti ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif, penelitian yang dilakukan terhadap kejadian yang sedang atau sudah 

terjadi, menganalisis hanya sampai taraf deskripsi yaitu menganalisis dan 

menyajikan data secara sistematik sehingga lebih mudah untuk di simpulkan dan 

di fahami. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep 

sensitivitas pada masalah yang di hadapi, menerangkan realitas yang berkaitan 

dengan penelusuran teori dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih 

dari fenomena yang di hadapi.  
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 Kuantitatif merupakan suatu metode yang menggunakan sistem pengambilan 

sempel dari suatu populasi dan menggunakan kuisioner terstruktur sebagai alat 

pengumpulan data. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh kepuasan terhadap niat pembelian ulang melalui kepercayaan 

pelanggan (studi pada pelanggan wanita toko online tiara galleria). 

 

C. Variabel Penelitian 

Menurut Sigit (2003), variabel sebagai sesuatu yang bervariasi pada 

beberapa subjek, baik barang, orang, atau kasus. Bervariasi memiliki arti berbeda-

beda, tidak sama intensitasnya, banyaknya, atau kategorinya. Variabel di dalam 

penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas (independent variable), dan satu 

variabel terikat (dependent variable). Variabel bebas tersebut adalah 

variabelkepuasan pelanggan(x) dan variabel kepercayaan pelanggan (z)  

sementara variabel terikatnya adalah niat pembelian ulang (y). 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

 Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau hasil 

pengukuran yang menjadi obyek penelitian atau populasi merupakan 

obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-

syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian (Sugiyono 2012).  

 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh 

pelanggan wanita yang pernah membeli produk di Toko Online Tiara 

Galleria  
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2. Sampel  

 Menurut Sugiyono (2008), sampel adalah sebagian atau wakil dari 

populasi yang memiliki sifat dan karakter yang sama serta memenuhi 

populasi yang diselidiki. Sampel dalam penelitian ini adalah pelanggan 

yang sudah melakukaan pembelian lebih dari dua kali, dan berusia 18 

sampai 25 tahun. 

Secara teknis peneliti tidak dapat meneliti semua pelanggan yang 

melakukan pembelian di toko online Tiara Galleria karena keterbatasan 

dana, waktu dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. Oleh sebab itu, sampel yang diambil harus 

bener-benar representatif (mewakili). 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden karena dirasa 

sudah cukup mewakili dan layak, dengan dasar teori dari 

(Sugiono,2010:118) bahwa dalam melakukan penelitian ukuran sampel 

yang layak dalam melakukan penelitian itu berkisar antara 30 sampai 500 

responden. Hair, et.al (2010) menyatakan bahwa ukuran sampel yang 

sesuai berkisar antara 100 - 200 responden maka jumlah sampel sebanyak 

100 responden dirasa cukup untuk mewakili populasi. 

 

E. Teknik Penentuan Sampel 

Pengambilan sampling yang digunakan adalah dengan non probability 

sampling, yaitu teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan yang sama 

bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk di jadikan sampel (Sugiyono, 

2012).  
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Menggunakan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Dalam pengertian bahwa orang yang dijadikan 

sampel adalah pelanggan yang pernah melakukan pembelian di Toko Onlinedan 

dari golongan anak muda. Sehingga mengambil responden dari kalangan 

mahasiswi sebagai responden dari kalangan anak muda.  

 

F. 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 

Variabel Definisi Konsep 
Definisi 

Operasional 
Indikator 

Kepuasan 

Pelanggan(x) 

 

 

 

Kepuasan pelanggan 

adalah Puas dengan 

pengalaman belanja 

atas transaksi yang 

sudah dilakukan dan 

diterima 

 

(Sumber : Kotler, 

2006) 

Perasaan yang di 

rasakan 

pelanggan atas 

transaksi yang 

sudah di lakukan 

dan di terima dari 

toko online.  

 

a. Puas Pengalaman 

belanja 

b. Senang  

c. Sesuai harapan 

d. Keputusan tepat 

 

Sumber : Hong (2006) 

dan Supranto (2001) 

Kepercayaan 

Pelanggan (z) 

Kepercayaan Pelanggan 

adalahKinerja sesuai 

harapan pelanggan, 

sesuai dengan standar, 

memberikan pekerjaan 

yang benar, konsisten, 

dan 

bertahan lama. 
 

 

(Sumber : Moorman et 

al., 2002) 

 

Keyakinan 

konsumen dalam 

pembelian produk 

di toko Online 

a. Melindungi 

privasipelanggan 

b. Mampu menjalankan 

toko  Online 

c. Terpercaya 

d. Konsisten 

e. Tidakterjadi kesalahan 

 

Sumber : (Gefen et al. 

2003) 
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Variabel Definisi Konsep 
Definisi 

Operasional 
Indikator 

Niat 

Pembelian 

Ulang (y) 

Niat pembelian ulang 

adalah Kekuatan untuk  

melakukan 

Serangkaiantingkah 

laku untukmendekati 

ataumendapatkan 

suatuobjek. 

 

(Sumber : Dodds dan 

Grewal (1991)) 

Suatu 

kemungkinan 

untuk kembali 

melakukan 

pembelian di toko 

Online di masa 

yang akan datang. 

a. Membeli kembali 

b. Sesering mungkin 

c. Merekomendasikan  

 

 

Sumber : Wen (2011) 

dan Prabowo (2014) 

 

G. Jenis dan Sumber Data 

Data merupakan informasi-informasi tentang karakteristik dari suatu 

obyek (orang atau benda) untuk tujuan penelitian. Untuk menganalisis dan 

mengimplementasikan data, maka diperlukan data yang valid dan reliabel. Dalam 

penelitian ini data akan diperoleh melalui data primer. Data primer adalahsumber 

data dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang 

dikumpulkan atau di peroleh langsung dari subyek penelitian melalui survei 

lapangan yang di lakukan dengan menggunakan menyebarkan kuisioner (Sugiono, 

2012).  

Dalam hal ini, data primer di peroleh dengan cara menyebar kuisioner 

kepada konsumen yang pernah melakukan pembelian diToko Online. Data primer 

dalam penelitian ini adalah identitas responden (jenis kelamin, usia, dan uang saku 

setiap bulan) dan data pendapat responden dengan kepuasan terhadap niat 

pembelian ulang melalui kepercayaan pelanggan (studi pada pelanggan wanita 

toko online). 
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H. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan metode survei untuk 

dapat mengumpulkan data primer yang dibutuhkan. Pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan terhadap variabel-variabel 

penelitian ini (Sugiono, 2012). Dalam penelitian ini responden akan diberikan 

daftar pertanyaan mengenai variabel-variabel penelitian. Pemilihan kuisioner 

sebagai metode dalam pengumpulan data dikarenakan kuisioner merupakan 

instrumen pengumpulan data yang sangat luwes dan mudah digunakan.  

 

I. Uji Coba Instrumen Penelitian 

 Angket penelitian harus diuji coba terlebih dahulu sebelum digunakan 

dalam penelitian. Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui apakah 

instrument yang disusun benar-benar merupakan hasil yang baik. Uji coba 

instrumen dalam penelitian ini adalah: 

1. Uji Validitas 

Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan, mampu mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Analisis validitas bertujuan untuk menguji apakah tiap butir pernyataan benar 

telah sahih data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran validitas 

yang dimaksud. Dalam menguji validitas untuk instrumen yang berbentuk 

skala likert digunakan adalah uji t (Sugiono, 2002), seperti dibawah ini. 

Jika: thitung ≥ ttabel atau t ≥ tabel, maka instrumen tersebut valid. 
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Valid = tingginya validitas hasil ukur tes. 

Tidak valid = rendahnya validitas hasil ukur tes. 

Uji validitas pada 40 responden diolah dengan menggunakan alat bantu 

komputer SPSS 21. Adapun hasil uji validitas instrumen metode dapat dilihat 

pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 

Uji Validitas Instrumen 
Variabel Item Corrected Item- 

Total Correlation 

r tabel Keterangan 

Kepuasan (X) Saya puas dengan 

pengalaman belanja ditoko 

online(X1) 

0,430 0,312 Valid 

Saya merasa senang 

berbelanja ditoko online(X2) 

0,477 0,312 Valid 

Layanan di toko online sudah 

sesuai dengan harapan 

saya(X3) 

0,460 0,312 Valid 

Keputusan saya untuk belanja 

di toko online sudah tepat(X4) 

0,446 0,312 Valid 

Kepercayaan 

(Z) 
Website toko online dapat 

melindungi privasi saya(Z1) 

0,384 0,312 Valid 

Saya merasa para penjual  

mampu menjalankan toko 

online dengan baik(Z2) 

0,502 0,312 Valid 

Saya merasa bahwa para 

pemilik toko online  

terpercaya(Z3) 

0,707 0,312 Valid 

 

Saya percaya bahwa para 

pemilik toko online konsisten 

dalam pelayanan(Z4) 

0,443 0,312 Valid 

Berdasarkan pengalaman, 

tidak pernah terjadi kesalahan 

saat melakukan transaksi di 

toko online(Z5) 

0,528 0,312 Valid 

Niat 

Pembelian 

Ulang (Y) 

Saya berniat untuk membeli 

kembali di toko onlline(Y1) 

0,579 0,312 Valid 

Saya ingin berbelanja online 

sesering mungkin (Y2) 

0,582 0,312 Valid 

Saya akan merekomendasikan 

kepada orang lain untuk 

berbelanja  di toko online(Y3) 

0,625 0,312 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah (2017) 
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Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa semua item 

pernyataan untuk variabel kepuasan (X), kepercayaan pelanggan (Z), dan Niat 

Pembelian Ulang (Y) memiliki nilai r hitung > r tabel (0,312) sehinggan 

dapat dikatakan semua item pernyataan telah valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menyangkut ketepatan alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian ini. Suatu alat ukur memiliki reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya 

jika alat ukur tersebut dikatakan stabil, mampu diandalkan dan dapat 

diramalkan. Alat ukur yang dapat diandalkan bila digunakan berkali-kali akan 

memberikan hasil yang serupa atau sama. Untuk uji reliabilitas, peneliti 

menggunakan teknik cronbach’s alpha yaitu suatu instrumen dapat dikatakan 

handal bila memiliki koefisien atau alpha minimum sebesar 0,60 atau lebih 

(Nunnally, 19967 dalam Ghozalli, 2006). Berdasarkan hasil Uji reliabilitas 

penelitian pada 40 responden dengan menggunakan alat bantu komputer 

SPSS 21. Adapun hasil analisis koefesien reliabilitas dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini:  

Tabel 3.3 

Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Koefisien Alpha Cronbach Jumlah Item Keterangan 

Kepuasan  (X) 0,628 4 Reliabel 

Kepercayaan (Z) 0,722 5 Reliabel 

Niat Pembelian 

Ulang (Y) 

0,717 3 Reliabel 

Sumber : Data Primer Diolah (2017) 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua variabel tersebut 

memiliki nilai koefesien Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6 sehingga dapat 

dikatakan instrumen pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini sudah 

reliabel atau dapat di handalkan. 
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J. Teknis Analisis Data  

1. Uji Asumsi Klasik 

Sebuah model regresi akan digunakan untuk melakukan estimasi 

atau prediksi, model yang baik adalah model dengan kesalahan estimasi 

atau prediksi yang seminimal mungkin (Santoso, 2010). Oleh karena itu 

sebuah model sebelum di gunakan seharusnya memenuhi beberapa asumsi, 

yang biasanya di sebut dengan asumsi klasik. Berikut beberapa model uji 

asumsi klasik : 

2. Uji Normalitas 

 Menurut Purbayu dan Ashari (2005:231), uji normalitas adalah 

pengujian apakah dalam model regresi, variabel bebas dan variabel 

terikatnya terdistribusi normal atau tidak. Maksud dari terdistribusi secara 

normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal. Model 

regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal. Pada penelitian ini cara yang dilakukan 

untuk melihat normalitas, yaitu dengan analisis grafik, analisis ini 

dilakukan dengan melihat tampilan grafik histogramnya, tetapi akan lebih 

kuat jika melihat pada normal probability plot / grafik normal plot nya. 

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting 

data akan dibandingkan dengan garis diagonalnya. 

 Menurut Ghozali (2001:76), dalam mendeteksi penyebaran data 

(titik) pada sumbu diagonalnya dari grafik adalah : 

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

diagonal  maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
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2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikutu 

arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya 

ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Model regresi yang 

baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 

2001;69). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas ada beberapa 

metode, antara lain dengan cara uji Spearman’s rho, uji park, uji glejser, 

dan dengan melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi. Dari beberapa 

metode yang ada tersebut, penelitian ini menggunakan metode glejser 

regresi. 

4. Uji multikolinearitas 

Asumsi multikoliniearitas menyatakan bahwa variabel independen 

harus terbebas dari multikolinearitas (Ghozali, 2001:57). Hal ini dilakukan 

untuk dapat mengetahui apakah ada kemiripan antara variabel bebas satu 

dengan yang lain dalam satu model karena hal itu akan menyebabkan 

kolerasinya yang sangat kuat antara variabel bebas satu dengan yang lain. 

Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolienaritas antar 

variabel dengan melihat dari varian inflating factor(VIF) dan masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya, jika VIF < 5 maka 

tidak terdapat multikolinearitas. 
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Sumber: Gujarati (2007) 

5. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah pengujian asumsi regresi dimana variabel 

dependen tidak berkorelasi dengan variabel itu sendiri, artinya bahwa nilai 

dari variabel dependen tidak berhubungan dengan nilai itu sendiri baik 

nilai variabel sebelumnya atau nilai sesudah periode sesudahnya. Dasar 

penilaian autokorelasi berdasarkan Durbin-Watson (D-W) sebagai berikut: 

a. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4 - 

du), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada 

autokorelasi. 

b. Bial nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound 

(dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada 

autokorelasi positif. 

c. Bila nilai DW lebih besar daripada (4 - dl), maka koefisien 

autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif. 

d. Bila nilai DW terletak di antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) 

ada DW terletak antara (4 - du) dan (4 - dl), maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 

Gambar 3.1 

Dasar Penilaian Autokorelasi Berdasarkan Durbin-Watson 
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6. Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang di 

dasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun 

dari observasi (tidak terkontrol).  

1. Analisis Jalur (path Analysis)

Analisis jalur ini akan digunakan dalam menguji besarnya 

sumbangan (kontribusi) yang di tunjukkan oleh koefisien jalur pola 

diagram jalur dari hubungan kausal antara variabel X terhadap Y serta 

dampaknya kepada Z (Kuncoro, 2008).  

Selanjutnya dalam analisis path yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Struktur dakam analisis path yang digunakan adalah,

b. Struktur : Y =    ₁  +     Z +     

c. Menghitung koefisian jalur yang di dasarkan pada koefesien regresi.

Y = a + b1X + b2Z 

H1 H4 H3 

H2 

X = a = b1Z 

Gambar  3.2 Hubungan jalur antar variabel 

Niat Pembelian 

Ulang (Y) 

Kepuasan 

Pelanggan (X) 

Kepercayaan 

Pelanggan(Z) 




