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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan 

pada latar belakang, maka penelitian ini berusaha untuk mendapatkan informasi 

dari responden yang sudah ditentukan dan pernah melakukan pembelian di situs 

OLX.co.id, oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian 

kuantitatif.Penelitian kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap obyek 

yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat sehingga dalam penelitiannya ada 

variabel independen dan dependen. Dari variabel tersebut selanjutnya dicari 

seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

(Sugiyono, 2014:11) 

Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih, peneliti bertujuan untuk 

memperoleh data yang valid dan teruji dari hasil penelitian yang dilakukan pada 

sampel yang nantinya hasil penelitian tersebut digunakan sebagai bahan untuk 

menguji bagaimana pengaruh kepercayaan, kemudahan dan kualitas informasi 

terhadap keputusan pembelian pada situs E-Commerce OLX.co.id
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B. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2014).Populasi dalam penelitian ini ialah konsumen yang pernah melakukan 

transaksi online pada situs OLX.co.id. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi 

(Sugiyono, 2014). Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah 

melakukan transaksi online pada situs OLX.co.id 

Jumlah sampel dalam penelitian ini didasari oleh pernyataan, bahwa dalam 

melakukan penelitian, ukuran sampel yang layak dalam melakukan penelitian, 

ukuran sampel yang layak dalam melakukan penelitian adalah 30 asmpai 500 

(Sugiyono, 2009) dan bahwa besar sampel untuk penelitian minimum 100 

Responden (Widayat, 2004), oleh karena itu peneliti memilih 100 responden 

untuk penelitian ini berdasarkan pertimbangan menggunakan rumus (Lupiyoadi 

dan Ikhsan, 2015):  

 

𝑛 =
[𝑍]2(𝑝)(1 − 𝑝)

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟2
 

Keterangan: 

n = jumlah sampel 
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Z = nilai standar normal yang besarnya tergantung α = 0.1 Z = 1,96 

P = proporsi responden yang memberikan respon terhadap survey karena 

besar dan nilai p belum diketahui, maka p = 0,05 

error = penympangan yang ditolelir 

Dengan demikian jumlah sampel yang mewakili populasi dalam penelitian 

ini adalah: 

𝑛 =
[𝑍]2(𝑝)(1 − 𝑝)

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟2
 

𝑛 =
[1,96]2(0,05)(0,05)

0,12
 

      = 96,04 dibulatkan menjadi 100 orang 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambian sampel pada penelitian ini adalah non probability 

sampling, yaitu pengambilan sampel yang tidak memberi peluang sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode non 

probability sampling dipilih sebagai cara pengambilan sampel karena bila 

besarnya peluang populasi untuk terpilih sebagai sampel tidak diketahui 

(Sugiyono, 2014). 

Dan cara yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik dengan 

pertimbangan tertentu. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah: 
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a. Konsumen yang pernah melakukan transaksi online di situs 

OLX.co.id 

 b. Usia 17-40 tahun. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari obyek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010:38). Operasional 

variabel dalam penelitian ini dijelaskan pada tabel 3.1, yang sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Konsep 

Operasional 

Dimensi 

Variabel 

Indikator Skala 

Pengukuran 

Kepercayaan (X1) 
merupakan 

kesediaan untuk 

menerima 
kelemahan dalam 

transaksi online 

berdasarkan harapan 

positif mengenai 
perilaku masa depan 

online store 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. Trusting 
Belief 

 

 
 

 

 

 
 

 

2. Trusting 
Intention  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.a. Niat baik, berarti seberapa 
besar seseorang percaya 

kepada penjual untuk 

berperilaku baik kepada 
konsumen. 

1.b. Integritas adalah seberapa 

besar keyakinan seseorang 

terhadap kejujuran penjual 
1.c. Kompetensi adalah 

keyakinan seseorang terhadap 

kemampuan yang dimiliki 
penjual. 

2.a. Willingness to depend 

adalah kesediaan konsumen 

untuk bergantung kepada 
penjual berupa penerimaan 

resiko. 

 
 

 

 
 

 
Likert 1-5 
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Konsep 

Operasional 

Dimensi 

Variabel 

Indikator Skala 

Pengukuran 

  2.b. Subjective probability of 

depending adalah kesediaan 

konsumen secara subjektif 

berupa pemberian informasi 
pribadi kepada penjual 

 

Kemudahan (X2) 

Merupakanrasa 
percaya seseorang 

terhadap suatu 

teknologi yang akan 

membebaskannya 
dari usaha 

1. Tidak butuh 

banyak usaha 
2. Mudah 

digunakan 

3. Mudah 

dipahami 

1. Efesiensi tenaga, waktu, 

atau biaya 
2. Dapat dioperasikan dengan 

mudah 

3. Dengan informasi yang 

disediakan, konsumen dapat  
memahami isi dari penjualan 

barang tersebut. 

 

Likert 1-5 

Kualitas Informasi 
(X3) Semakin jelas 

informasi yang 

disampaikan kepada 
konsumen, akan 

membuat konsumen 

semakin yakin 

dalam memilih 
sebuah produk 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1. Akurat 
 

2. Relevan 

 
 

3. Tepat  

Waktu 

 
4. Lengkap 

 

5. Dimengerti 
 

6. Tidak Bias 

 

 

7. 

Dapat/Mudah 

Diakses 
 

 

 
 

1. informasi yang tersedia 
akurat atau tidak menyesatkan 

2. Informasi yang relevan 

memberikan artikepada para 
pengguna 

3. Informasi yang disajikan 

tepat pada saat dibutuhkan 

 
4. Informasi yang disajikan 

lengkap 

 
5. Informasi yang disajikan 

mudah dimengerti 

6. informasi yang dihasilkan 
tidak bias, tidak menyebabkan 

perbedaandalam 

memahaminya. 

7. Informasi dapat diakses 
atautersedia pada saat 

diperlukan 

 
Likert 1-5 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

    

Keputusan 

Pembelian (Y1) 
Merupakan tahap 

proses keputusan 

dimana konsumen 
secara aktual 

melakukan 

pembelian produk 

 

1. Kemantapan pada suatu produk 
2. Kebiasaan dalam membeli produk 

3. Kecepatan dalam mengambil keputusan 

 

Likert 1-5 
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E. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.Data 

yang diperoleh dalam bentuk angka.Sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data primer yang diperoleh langsung dengan penyebaran kuesioner 

kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah 

melakukan transaksi di situs OLX.co.id 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data menggunakan 

kuesioneronline. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden (Sugiyono, 2014). 

G. Teknik Penskalaan Data 

1. Skala Likert 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau kelompok orang tentang suatu fenomena (Sugiyono, 2014). Skala 

likert terdapat 5 titik untuk menelaaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak 

setuju dengan pertanyaan susunan sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 

Tabel Penilaian Jawaban 

No Jenis Jawaban Bobot 

1 SS  = Sangat Setuju 5 

2 S    = Setuju 4 

3 N    = Netral 3 

4 TS  = Tidak Setuju 2 

5 STS = Sangat Tidak Setuju 1 

Sumber: Sugiyono, 2014 

H. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Valid menunjukkan derajad ketepatan antara data yang sesungguhnya 

terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti (Sugiyono, 

2014).Untuk menguji valid atau tidaknya instrumen penelitian, peneliti 

menggunakan rumus korelasi product moment. Rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − ∑ 𝑋 ∑ 𝑌

√{𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{∑ 𝑌
2

− (∑ 𝑌)2}

 

Keterangan:  

𝑟𝑥𝑦 = Koefisien Korelasi 

n    = Banyaknya subjek 

X   = Nilai Pembanding 
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Y   = Nilai dari instrumen yang dicari validitasnya 

Kriteria keputusan adalah apabila 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , artinya pernyataan 

atau indikator valid. Kemudian, apabila 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , artinya pernyataan atau 

indikator tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel.Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah stabil atau konsisten 

dari waktu ke waktu.Pengujian reliabilitas menggunakan rumus Alpha 

Croanbach.Suatu variabel dikatakan handal apabila nilai alfa croanbach (α) lebih 

besar dari 0,6. Apabila nilai alfa croanbach lebih kecil dari 0,6 maka kuesioner 

dianggap kurang handal sehingga apabila dilakukan penelitian ulang terhadap 

variabel-variabel tersebut pada waktu dan dimensi yang berbeda, kesimpulannya 

akan berbeda (Ghozali, 2013). Rumus alfa croanbach seperti berikut: 

𝑟11 =  (
𝑘

𝑘 − 1
) (1

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑏
2 ) 

 Keterangan : 

 𝑟11  = reliabilitas instrument 

 𝑘  = banyak butir pertanyaan 

 ∑ 𝜎𝑏
2  = jumlah varian butir 
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 𝜎𝑏
2  = varian total 

 Instrumen penelitian dikatakan reliabel jika nilai α> atau = 0,06 

I. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Model regresi yang baik adalah “distribusi data yang normal atau mendekati 

normal, deteksi normalitas dilakukan dengan melihat grafik Probability 

Plot”(Ghozali, 2013:160). Dasar keputusan pembelian adalah sebagai berikut : 

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

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi ini tidak memenuhi kaidah asumsi normalitas. 

2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model linier ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2013:95).Model regresi yang baik adalah 

regresi yang bebas dari autokorelasi.Uji Autokorelasi dilakukan dengan 

menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). 
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Tabel 3.3 Auto Korelasi 

Pengambil keputusan ada atau tidak Autokorelasi 

Hipotesis Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Ditolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada 

keputusan 

dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negatif Ditolak 4-dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negatif Tidak ada 

keputusan 

4-du ≤ d ≤ 4 - dl 

Tidak ada autokorelasi, 

positif atau negatif 

Tidak ditolak Du < d < 4 - du 

 

3. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam regresi   ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas.Model regresi yang baik seharusnya tidak 

mengandung korelasi di antara variabel-variabel independennya.Metode untuk 

menguji ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat Tolerance Value dan 

Variance Inflation Factor (VIF). Batas tolerance value adalah 0,10 atau nilai VIF 

adalah 10. Jika tolerance value > 0,10 dan VIF < 10 maka tidak terjadi (Ghozali, 

2013:106). 

4. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual pada satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika variance 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 
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homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.Penelitian ini 

menggunakan uji gletser, dengan kriteria apabilai nilai signifikansi > 0,05 maka 

tidak terjadi heterokedastisitas. Sedangkan apabila nilai signifikansi ≤ 0,05, maka 

terjadi heterokedastisitas. (Ghozali, 2013:139). 

J. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk menjadi acuan dalam 

analisa deskriptif.Rentang skala digunakan untuk mengetahui persepsi responden 

dan menjawab rumusan masalah mengenai kepercayaan, kemudahan, dan kualitas 

informasi terhadap keputusan pembelian. Rumus yang digunakan untuk mengukur 

rentang skala adalah  sebagai berikut : 

RS =
n(m − 1)

m
 

RS =
100(5 − 1)

5
 

Keterangan : 

RS = Rentang skala 

n = Jumlah Sampel 

m = Jumlah alternatif jawaban tiap item 
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 Berdasarkan rumus diatas, maka dapat ditentukan rentang 

skala, sebagai berikut : 

Tabel 3.4 Rentang Skala 

No Skor Kepercayaan Kemudahan Kualitas 

Informasi 

1 100 – 179 Sangat 

Rendah 

Sangat Sulit Sangat Buruk 

2 180 – 259 Rendah Sulit Buruk 

3 260 – 339 Cukup Tinggi Cukup Mudah Cukup Baik 

4 340 – 419 Tinggi Mudah Baik 

5 420 – 500 Sangat Tinggi Sangat Mudah Sangat Baik 

 

Keterangan : 

a. Skor 100-179 menunjukkan bahwa kepercayaan sangat rendah, 

kemudahan sangat Sulit, dan kualitas informasi sangat buruk. 

b. Skor 180-259 menunjukkan bahwa kepercayaanrendah, kemudahan 

Sulit, dan kualitas informasiburuk. 

c. Skor 260-339 menunjukkan bahwa kepercayaan cukuptinggi, 

kemudahan cukup mudah, dan kualitas informasicukup baik. 

d. Skor 340-419 menunjukkan bahwa kepercayaantinggi, kemudahan 

mudah, dan kualitas informasibaik. 

e. Skor 420-500 menunjukkan bahwa kepercayaansangat tinggi, 

kemudahan sangat mudah, dan kualitas informasisangat baik. 

2. Regresi Linear Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis linear berganda. Analisis linear 

berganda merupakan analisis statistic yang menghubungkan variabel independen 
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(variabel bebas) yaitu (X1, X2, … X3) dengan variabel dependen (terikat) Y 

(Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015). Alat yang digunakan untuk menganalisis data yaitu 

menggunakan program SPSS dengan rumus statistik sebagai berikut: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + 𝑒 

  Keterangan :  

  𝑌  = Keputusan Pembelian 

  𝑎  = Konstanta 

  𝑏1, 𝑏2, 𝑏3 = Koefisien Regresi 

  𝑋1  = Kepercayaan 

  𝑋2  = Kemudahan 

  𝑋3  = Kualitas Informasi 

  𝑒  = Standard Error 

K. Uji Hipotesis 

1. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen dan mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen dengan tingkat 

signifikansi 0,05 (Ghozali, 2013: 84). Rumus yang dapat digunakan yaitu: 
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𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑏

𝑠𝑏
 

Keterangan: 

b = parameter estimasi 

sb= standar error 

Ho: β1 = 0 

Artinya bahwa tidak ada pengaruh nyata secara parsial antara variabel 

kepercayaan, kemudahan dan kualitas informasi terhadap keputusan 

pembelian 

Ha:β1≠ 0 

Artinya bahwa ada pengaruh nyata secara parsial antara variabel 

kepercayaan, kemudahan dan kualitas informasi terhadap keputusan 

pembelian 

Dijelaskan kriteria pengujian sebagai berikut: 

a. Apabila probabilitas < 0,05 atau thitung> ttabel maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, artinya ada pengaruh yang nyata antara variabel independen 

(kepercayaan, kemudahan dan kualitas informasi terhadap keputusan 

pembelian). 

b. Apabila probabilitas ≥ 0,05 atau thitung ≤ ttabel maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, artinya ada pengaruh yang tidak nyata antara variabel 

independen (kepercayaan, kemudahan dan kualitas informasi terhadap 

keputusan pembelian). 
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2. Uji f 

Uji f difungsikan untuk mendapati apakah semua variabel bebas secara 

simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh nyata atau tidak terhadap variabel 

terikat. Rumus yang dapat digunakan sebagai berikut: 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑅2 / 𝐾

(1 − 𝑅2)(𝑛 − 𝐾 − 1)
 

Keterangan: 

R2 = koefisien determinasi yang telah ditentukan 

K = jumlah varian independen 

n = jumlah sampel 

F = Fhitung yang selanjutnya dibandingkan dengan membandingkan dengan 

Ftabel 

Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai Fhitung dengan 

nilai Ftabelyang terdapat dalam tabel (Ft) pada derajat bebas tertentu yaitu n-

K-1 dengan taraf nyata atau signifikan sebesar 5% (0,05).  

Ho: β1 = β2 = β3 = β4 = 0 

Artinya bahwa secara bersama-sama tidak ada pengaruh variabel 

kepercayaan, kemudahan dan kualitas informasi terhadap keputusan 

pembelian 

Ha: β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ 0 

Artinya bahwa secara bersama-sama ada pengaruh variabel kepercayaan, 

kemudahan dan kualitas informasi terhadap keputusan pembelian 
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Kriteria pengujian: 

1) Fhitung>Ftabel: maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang dapat dikatakan 

terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat.  

2) Fhitung≤ Ftabel : maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang dikatakan tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

L. Uji variabel kontribusi terbesar (Standarized coefficients) 

Dalam penelitian ini cara untuk menentukan variabel bebas yang 

berkontribusi terbesar terhadap variabel terikat adalah dengan menggunakan 

standarized coefficients βeta pada tingkat kepercayaan 95% atau taraf 

signifikan adalah 5% dengan kriteria penilaian, dimisalkan niai koefisien 

βeta kepercayaan (X1) dan kualitas informasi (X3) ≤ nilai koefisien 

kemudahan (X2) maka dikatakan bahwa variabel kemudahan adalah 

variabel yang berkontribusi terbesar pengaruhnya terhadap variabel terikat.  

 


