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BAB III 

 METODE PENELITIAN   

A. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan judul 

penelitian, yakni pengaruh kualitas layanan dan kepercayaan terhadap kepuasan 

pelanggan melalui situs online shop melalui JD.ID. Subyek pada penelitian ini 

adalah  pengguna situs online shop JD.ID. 

 Lokasi penelitian ini dilakukan di kota Malang. Alasan peneliti memilih 

kota Malang karena sebagian besar masyarakatnya khususnya anak muda 

memiliki gaya hidup yang tinggi sehingga sebagian besar sering menggunakan 

situs online shop untuk dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus mengelilingi 

mall atau toko konvensional lainnya karena hanya dengan membutuhkan 

smartphone saja konsumen dapat mencari produk yang dibutuhkan. Selain itu, 

untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. 

 

B. Jenis Penelitian 

jenis penelitian ini adalah penelitian penjelasan (explanatory). Penelitian 

penjelasan (explanatory) digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi, 

data mengenai hal-hal yang belum diketahui. 
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C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi adalah sekumpulan dari beberapa elemen yang 

menunjukan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan oleh peneliti untuk  

ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

masyarakat pengguna situs online shop melalui JD.ID di kota Malang 

yang melakukan pembelian dan transaksi pembelian setidaknya lebih 

dari sekali selama sebulan pada saat melakukan penelitan situs online 

shop melalui JD.ID. 

 

2. Pengambilan sampel 

 Menurut Sugiyono (2008) sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Ukuran sampel 

yang dapat digunakan ketika melakukan penelitan adalah 30-500 

responden (Sugiyono, 2015). Pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan rumus ferdinan (2006) sebagai 

berikut:  

Jumlah sampel = Jumlah indikator x (5 sampai 10) 

 Dalam penelitian ini terdapat 12 indikator, dan dipilih angka 8 

untuk jumlah yang ditentukan, jadi sampel yang digunakan di dalam 

penelitian ini :  

Jumlah sampel = 12 x 8 

Jumlah sampel = 96 
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 Sehingga dalam penelitian  ini menggunakan 96 namun dibulatkan 

menjadi 100 responden. Karena  pengambilan jumlah responden (100 

orang) merupakan jumlah yang sering digunakan dalam melakukan 

penelitian dan beberapa penelitian sebelumnya telah mengambil 

jumlah yang sama dengan hasil data yang valid. Pada penelitian non-

probability pemilihan sampel diambil secara arbitrer. Dimana 

probablitas dari setiap anggota populasi tidak diketahui dengan pasti 

sehingga pemilihan sampel ini tidak dipermasalahkan. Maka semakin 

banyak responden yang diambil, semakin baik pula hasil yang didapat. 

 

3. Teknik pengambilan sampel 

 Penelitian ini menggunakan metode non probability sampling 

dengan teknik pengambilan sampel menggunkan teknik judgemental 

sampling. Judgemental sampling yaitu memilih sampel berdasarkan 

ciri-ciri yang dimiliki subyek yang disesuaikan dengan tujuan 

penelitian (Kuncoro,2015). Ciri-ciri khusus di dalam penelitian ini 

yaitu : 

a. Seluruh masyarakat dikota Malang yang menggunakan situs 

online shop JD.ID. 

b. Konsumen yang melakukan pembelian dan transaksi pembelian 

setidaknya lebih dari sekali selama selama menggunakan situs 

online shop melalui JD.ID. 
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D. Definisi Operasional 

 Dalam penelitian ini, sesuai dengan judul penelitian yang diambil yaitu 

Pengaruh Kualtas Layanan dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Secara Online Melalui JD.ID, maka pengelompokan variabel-variabel yang 

mencakup dalam judul tersebut dibagi menjadi dua variabel yaitu: 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas (Variabel Independen) Pengertian variabel independen 

menurut Sugiyono (2013) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen). 

Dalam hal ini variabel independennya adalah Kualitas Layanan (X1), 

Kepercayaan  (X2).  

2. Variabel terikat 

Variabel terikat (Variabel Dependen) Pengertian variabel dependen 

menurut Sugiyono (2013) adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi 

akibat karena adanya variabel independen. Dalam penelitian ini variabel 

dependennya adalah Kepuasasn Konsumen (Y). 

 Secara operasional variabel-variabel yang terkait di dalam penelitian ini 

dapat didefinisikan sebegai berikut: 

Tabel 3.1  

Definisi Operasional 

No Variabel Defenisi Operasional  Indikator Sumber 

1 Kualitas 

Layanan 

Kebutuhan dan keinginan 

pelanggan serta 

ketepatan penyampaian 

sesuai dengan harapan 

yang diinginkan 

konsumen atau pengguna  

 Menghemat 

waktu dan 

mempermudah 

mencari pedagang 

 Memberikan 

informasi yang 

Ranjbarian et 

al 

2012 
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No Variabel Defenisi Operasional  Indikator Sumber 

lebih kaya 

 Desain situs web 

yang baik 

 Keamanan kartu 

kredit 

 Umpan balik pada 

situs web 

2 Kepercayaan Keyakinan konsumen 

kepada penjual dalam 

melakukan transaksi 

bahwa penjual dapat 

dipercaya dan bisa 

memenuhi segala 

kewajibannya dengan 

baik sesuai harapan 

pembeli 

 Kejujuran penjual 

dalam bertransaksi 

 Tanggung jawab 

penjual kepada 

pembeli 

 Keyakinan bahwa 

perusahaan 

memiliki reputasi 

yang baik 

Nuraini 

(2009) 

3 Kepuasan 

Pelanggan 

Keadaan emosional 

pelanggan yang timbul 

karena apa yang 

diinginkan dan 

dibutuhkan konsumen 

sesuai dengan apa yang 

diharapkan paska 

menggunakan jasa 

 Peningkatan 

penggunaan 

 Positif Word of 

mouth (dari mulut 

ke mulut) 

 Pembelian ulang 

 

Akbar et al  

(2009) 

 

E. Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

1. Data Primer 

   Data primer Data primer adalah data diperoleh dari subyek 

penelitian ketika melakukan survei lapangan yang dilakukan dengan 

menggunakan kuisioner. Dalam hal ini data primer diperoleh dengan cara 

menyebarkan kuisioner kepada pembeli yang pernah melakukan 

pembelian online shop di situs online JD.ID. Data primer dalam penelitian 

ini adalah indentitas responden (jenis kelamin, usia, data pendapat 
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responden tentang kepercayaan, kualitas pelayanan dan pengambilan 

kepuasan pelanggan melalui situs online JD.ID). 

2. Data Sekunder 

  Data sekunder adalah data yang diolah oleh sebagian orang atau 

lembaga bersangkutan dan telah dipublikasikan. Data yang dimaksud 

diperoleh dari Asosiasi penyelenggara internet, Trustedcompany, dan 

publikasi internet. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Kuesioner. 

Metode kuesioner adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan 

data tanpa bertemu langsung dengan peneliti, namun hanya diwakili daftar 

pertanyaan setelah disusun dengan cermat (Sanusi, 2011). Selain menggunakan 

kuisioner biasa penelitian ini menggunakan kuisioner online dengan 

menggunakan fasilitas Google spreedsheet untuk menyebarkan kuisioner. Jenis 

penelitian kuesioner tertutup, sehingga responden memilih jawaban yang telah 

tersedia. 

Data  yang  diperoleh  dari  kuesioner  kemudian  dikumpulkan  dan diolah 

dengan cara memberikan bobot penilaian dari setiap pernyataan berdasarkan skala 

likert. Bentuk asal skala likert terdiri memiliki lima kategori dimulai dari sangat 

tidak setuju hingga sangat setuju. maka dari setiap jawaban diberi skor sebagai 

berikut : 
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Tabel 3.2 

Skor Jawaban Responden 

No Jawaban Responden Skor 

1 Sangat Setuju 5 

2 Setuju 4 

3 Netral 3 

4 Tidak Setuju 2 

5 Sangat Tidak Setuju 1 

 

G. Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk menunjukan derajat ketepatan antara data 

yang terdapat dilapangan dengan data yang dilaporkan oleh peneliti (Lupiyodi & 

Ikhsan, 2014). Pada penelitian kauantitatif yang dapat diuji valid tidaknya suatu 

data berdasarkan kuisioner yang memiliki skor. Dalam penelitian ini pengujian 

validitas menggunakan corrected item-total corelation dengan penggunaan spss 

22. adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah : 

1) Jika nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka item pertanyaan dalam angket 

berkorelasi signifikan terhadap skor total , artinya item angket 

dinyatakan valid. 

2) Jika nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔<𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka item pertanyaan atau pernyataan 

dalam angket tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total yang 

artinya  item angket dinyatakan tidak valid. 
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 Validitas data yang akurat dapat ditentukan oleh pengukuran yang akurat. 

Suatu instrumen pengukur dikatakan valid jika instrumen tersebut menguur apa 

yang seharusnya diukur.Rumus uji Validitas sebagai berikut: 

r = 
𝑛∑𝑋𝑌−∑𝑋∑𝑌

√(∑𝑥2)−(∑𝑋)2(𝑛∑𝑌2)−(∑𝑌)2
 

dimana : 

r : koefesisen korelasi 

n : jumlah responden 

X : skor pertanyaan 

Y : skor total 

2. Uji Reabilitas 

 Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang 

dilakukan oleh peneliti dapat dipercaya. Dalam melihat reliabel atau tidak 

reliabelnya suatu data, dapat dilakukan dengan melihat dari koefisien reliabilitas. 

Syarat yang digunakan untuk  melihat reliabelnya suatu data. Suata data dikatakan 

reliabel apabila nilai dari cronbach alpha diatas dari 0,6 (kuncoro, 2015). 

Dengan ketentuan uji reliabilitas sebagai berikut:  

1) Jika nilai reliabilitas ≥ 0,6 maka dapat dikatakan bahwa instrumen 

yang digunakan sudah reliabel. 

2) Jika nilai reliabilitas ≤ 0,6 maka dapat dikatakan bahwa instrumen 

yang digunakan tidak reliabel. 

Rumus reliabilitas : 

Rn = 
𝑘

𝑘−1
 – 1- 

∑ob2

o2
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Dimana : 

Rn : relatif instrumen  

K  : banyaknya pertanyaan 

∑ob2 : jumlah pertanyaan 

o2  : varian total 

H. Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 

telah diperoleh telah layak atau tidak sehingga apabila telah layak data tersebut 

dapat dilanjutkan kepada pengujian analisis regresi berganda. 

1. Uji Normalitas 

 Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data 

yang akan dianalisis apakah telah normal atau tidak (Lupiyoadi & Ikhsan, 

2015). Dengan kata lain uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan 

untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal atau tidak.Uji 

normalitas yang dilakukan menggunakan uji kolmogrov- smirnov dengan 

derajat keyakinan (α) sebesar 5%. Dimana melihat dari asymp.sig, apabila 

signifikan > 0,05 maka data terdistribusi normal. Namun jika signifikan < 

0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi nomal. 

2. Uji Multikolineritas 

 Pengujian multikolineritas bertujuan untuk mengetahui pakah 

didalam data terjadi korelasi atau hubungan yang kuat di antara beberapa 

variabel bebas (Lupiyoadi & ikhsan, 2015). Suatu data yang baik 

seharusnya tidak terjadi multikolineritas. Untuk mendeteksi ada atau 
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tidaknya hubungan/korelasi antar vaiabel independen dapat dilihat dengan 

menggunakan VIF (Variance Inflation factor) dan dari nilai tolerance. 

Asumsi multikolineritas terpenuhi apabila VIF > 5 atau toleance < 0,10 

maka terjadi multikolinearitas dan jika VIF < 5 atau tolerance >0, 10 maka 

tidak terjadi multikolinearitas. 

 

3. Uji Heterokedasitas 

 Pengujian heterokedasitas menguji apakah didalam data yang tidak 

terjadi kesamaan variasi dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Pada pengujian heterokedasitas dapat menggunakan uji gelejser, 

dengan kriteria apabila nilai sig atau signifikansi < 0,05 maka terjadi 

heterokedasitas. Namun apabila nilai signifikansi > 0,05 maka dapat 

dikatakan tidak terjadi heterokedasitas. 

 

4. Uji Autokorelasi 

 Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu hubungan yang terjadi 

antara residual dalam suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada 

model regresi. Untuk melihat ada tidaknya gejala auto korelasi maka 

digunakan uji Durbin-Watson (DW Test). Nilai Durbin-watson kemudian 

dapat dibandingkan dengan nilai d-tabelsehingga akan menghasilkan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Jika d < dl, berarti terdapat autokorelatif positif 
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2. Jika d > (4-dl), berarti terdapat aoutokorelatif negatif 

3. Jika du < d < (4 –dl), berarti tidak terdapat autokorelasi 

4. Jika dl < d < du atau (4 – du), berarti tidak dapat disimpulkan. 

 

I. Metode Analisis data 

1. Rentang Skala 

 Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan atau 

mendeskripsikan variabel kualitas layanan dan kepercayaan pada kepuasan 

pelanggan melalui JD.ID. Menurut Umar Husein (2010) menentukan rentang 

skala dapat menggunakan rumus: 

𝑅𝑆 =
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

Keterangan : 

RS = Rentang Skala 

n = Jumlah Sampel 

m = Jumlah Alternatif Jawaban 

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh rentang skala dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

𝑅𝑆 =
100(5 − 1)

5
 

𝑅𝑆 =
400

5
 

𝑅𝑆 = 80 
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Berdasarkan perhitungan diatas, diperoleh rentang skala sebesar 80. 

Dengan demikian skala penelitian tiap kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Rentang Skala 

Interval 
Kualitas 

Layanan 
Kepercayaan 

Kepuasan 

pelanggan 

100 – 180 Sangat Buruk Sangat Rendah Sangat Kecewa 

180 – 260 Buruk Rendah Kecewa 

260 – 340 Cukup Cukup Cukup 

340- 420 Baik Tinggi Senang 

420 – 500 Sangat Baik Sangat Tinggi Sangat Senang 

 

 

2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar kemampuan dari variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat yang 

dilihat melalui adjusted R2. Nilai koefisien determinasi terletak diantara 0 sampai 

1. Semakin besar nilai adjusted R2 maka semakin baik model yang digunakan 

untuk menerangkan hubungan pengeruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Namun apabila nilai adjusted R2 semakin kecil maka semakin lemah model yang 

digunakan untuk menerangkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

3. Uji Regresi Linear Berganda 

 Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan 

variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel 

penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-

rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel 
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independen yang diketahui. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk 

masing-masing variabel independen. 

 Analisis regresi berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh variabel independen (kualitas layanan dan kepercayaan) 

terhadap variabel dependen (kepuasan pelanggan). Adapun bentuk umum 

persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Dimana : 

Y = Kepuasan Pelanggan  a = Konstanta 

X1 = Kualitas Layanan  X2 = Kepercayaan    

e  = Eror 

b1, b2, = besaran koefisien regresi dari masing – masing variabel 

J. Pengujian Hipotesis 

 Uji hipotesis bertujuan mengetahui apakah ada tidaknya pengaruh yang 

signifikan antara variabel indepeden (kualitas layanan dan kepercayaan) terhadap 

variabel dependen (kepuasan pelanggan) baik secara parsial maupun simultan. 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen. Menurut Santoso (2002) tingkat signifikan 

yang diharapkan adalah α = 5% atau sig.< 0,05.  Penentuan hipotesis nol diterima 

atau ditolak dibuat ketentuan sebagi berikut. 

a) Dengan menggunakan nilai signifikansi dari setiap variabel: 
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1. Jika nilai signifikan < 0,05 berarti Ho diterima dan ha diterima, maka

variabel independen yaitu kualitas layanan (X1) dan kepercayaan (X2)

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kepuasan pelanggan

(Y)

2. Jika nilai signifikan ≥  0,05 berarti Ho diterima dan ha ditolak, maka

variabel independen yaitu kualitas layanan (X1) dan kepercayaan (X2)

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kepuasan

pelanggan (Y)

b) Dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel:

1. Jika thitung> ttabel maka Ho ditolak dan sebaliknya Ha diterima.

2. Jika thitung< ttabel maka Ho diterima dan sebaliknya Ha ditolak.


