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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatori. 

Penelitian eksplanatori merupakan penelitian yang mendasarkan pada teori atau 

hipotesis yang akan dipergunakan untuk menguji suatu fenomena yang terjadi 

(Cooper & Schindler, 2003). Penelitian eksplanatori bertujuan untuk menganalisis 

hubungan dua variabel atau lebih kemudian berusaha menjelaskan fenomena yang 

terjadi (Rofiq, 2007). Dalam penelitian ini digunakan metode survey yaitu 

kuesioner terstruktur yang diberikan pada responden dan dirancang untuk 

mendapatkan informasi yang spesifik (Malhotra, 2005). 

3.2  Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2012) populasi merupakan wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah setiap orang yang pernah berbelanja di 

MatahariMall.com  

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2012) sampel merupakan subkelompok atau sebagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dapat menggabarkan 

populasi. Penelitian ini digunakan adalah 100 responden, jumlah ini didapat dengan 

menggunakan rumus Isaac dan Michael dengan taraf kesalahan 5%. Sugiyono 
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(2015) mengemukakan bahwa dengan menggunakan Struktural Equation Model 

(SEM), ukuran sampel yang sesuai antara sebesar 100-200 responden.  

Metode sampling yang digunakan adalah non-probability sampling, 

sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik yang 

digunakan yaitu convenience sampling yang di dalamnya elemen populasi diipilih 

berdasarkan keinginan peneliti (Malhotra, 2005). Karakteristik sampel adalah 

semua orang yang pernah berbelanja diMatahariMall.com. 

3.3 Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 

Data primer merupakan data yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan penelitian 

yang sedang dilakukan. Data diperoleh dari penelitian lapangan atau survey 

terhadap sejumlah responden dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner tersebut 

Akan diisi sendiri oleh responden. Sedangkan data sekunder merupakan data yang 

diperoleh dari jurnal, buku, dan website. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. 

Dalam penelitian ini kuesioner disusun dengan menggunakan google form dan 

disebarkan fans page atau facebook MatahariMall.com. Kuesioner yang dibuat 

dalam penelitian ini menggunakan pernyataan–pernyataan yang terstruktur dengan 

bahasa yang mudah dimengerti oleh responden. Daftar pernyataan terkait dengan 

kualitas website mempengaruhi hedonic shopping dan impluse buying dalam 

berbelanja online diMatahariMall.com.  
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Tabel 3.1 Variabel dan Indikator Penelitian 

Variabel  Dimensi  Indikator  Skala Sumber  

Kualitas 
Website 

(X1 )  

Kegunaan  

Mudah mempelajari website (X1.1) 

Interval Furkonudin, Emi , 
Darmanto, 2016 

Mudah berinteraksi (X1.2)  
Mudah bernavigasi (X1.3)   

Tampilan menarik (X1.4) 
Tampilan sesuai jenis (X1.5) 
Memberikan pengalaman positif 
(X1.6) 

Kualitas 
Informasi  

Informasi akurat (X1.7) 
Informasi terpercaya (X1.8 ) 
Informasi terbaru (X1.9 ) 
Informasi relevan (X1.10) 
Informasi mudah dipahami ( X1.11 ) 
Informasi sesuai kebutuhan ( X1.12) 
Informasi sesuai format ( X1.13) 

Kualitas 
Interaksi  

Reputasi baik  ( X1.14)  
Transaksi aman ( X1.15)  
Informasi pribadi terjaga ( X1.16) 
Ruang personal (X1.17) 
Ruang komunitas ( X1.18) 
Mudah berkomunikasi dengan 
penjual ( X1.19) 
Barang sesuai janji ( X1.20)  

Hedonic 
shopping 

( Y1 ) 
  

Produk baru ( Y1.1 ) 

Interval Lia, Citra,  2015 

Produk diskon ( Y1.2) 
Tren baru ( Y1.3) 
Berbagi pengalaman berbelanja ( 
Y1.4) 
Mengatasi stress ( Y1.5) 
Berbelanja untuk orang lain ( Y1.6) 

Impluse 
buying ( 

Y2 ) 
  

Membeli tanpa rencana  ( Z1.1)  

Interval Lia, Citra,  2015 

Membeli spontan  (  Z1.2) 
Membeli tanpa tahu fungsi (  Z1.3) 
Membeli produk baru (  Z1.4) 
Membeli produk diskon ( Z1.5) 
Membeli karena voucher (  Z12.6 ) 

 

3.5 Operasional Variabel Penelitian 

Operasionalisasi variabel ditujukan untuk menyusun variabel dalam 

penelitian ini. Terdapat tiga variabel yaitu independent dan dependent. Dalam 



31 
 

penelitian ini digunakan skala Likert 5 poin (sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, 

setuju, sangat setuju). Skala Likert merupakan skala yang digunakan untuk 

menunjukkan tingkat kesetujuan terhadap setiap pertanyaan yang diajukan dalam 

instrumen penelitian. Berikut ini adalah operasional variabel yang digunakan:  

Kualitas website (X1) adalah pengukuran kualitas website berdasarkan persepsi 

pengguna, Indikator yang digunakan adalah: 

a. Mudah mempelajari website (X1.1) merupakan pendapat seseorang tentang 

kemudahan ketika mempelajari sebuah website.  

b. Mudah berinteraksi (X1.2) merupakan pendapat seseorang tentang kemudahan 

dalam berinteraksi dengan website.  

c. Mudah bernavigasi (X1.3) merupakan pendapat seseorang tentang kemudahan 

dalam menelusui website, terutama dalam proses pencarian produk–produk 

yang akan dibeli.  

d. Tampilan menarik (X1.4) Merupakan pendapat seseorang tentang tampilan 

sebuah website yang bagus hal ini dapat dilihat dari pemilihan warna layout, 

penempatan gambar, tata letak menu.  

e. Tampilan sesuai jenis (X1.5) merupakan pendapat seseorang tentang tampilan 

website yang sesuai dengan jenis toko online. 

f. Memberikan pengalaman yang positif (X1.6) merupakan pendapat seseorang 

tentang pengalaman mereka setelah mengunjungi website.  

g. Informasi akurat (X1.7) merupakan pendapat seseorang tentang informasi yang 

sampaikan oleh website akurat.  

h. Informasi terpercaya (X1.8) merupakan pendapat seseorang bahwa seluruh 

informasi yang disampaikan oleh website terpercaya. 
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i. Informasi terbaru (X1.9) merupakan pendapat seseorang bahwa informasi yang 

disampaikan terbaru / up to date  

j. Informasi relevan (X1.10) merupakan pendapat seseorang bahwa informasi 

yang disampaikan oleh website sesuai.  

k. Informasi mudah dipahami (X1.11) merupakan pendapat seseorang bahwa 

informasi yang disampaikan oleh website mudah dipahami.  

l. Informasi sesuai kebutuhan (X1.12) merupakan pendapat seseorang bahwa 

informasi yang disampaikan oleh website sesuai kebutuhan atau tidak 

berlebihan dalam penyampaian.  

m. Informasi sesuai format (X1.13) merupakan pendapat seseorang bahwa 

informasi yang disampaikan oleh website sesuai format atau aturan penulisan 

yang benar.  

n. Reputasi baik (X1.14) merupakan pendapat seseorang bahwa reputasi website 

tersebut baik. 

o. Transaksi aman (X1.15) merupakan pendapat seseorang bahwa proses transaksi 

dalam website tersebut aman, dapat dilihat dengan adanya sistem paymen 

gatway. 

p. Informasi terjaga (X1.16) merupakan pendapat seseorang bahwa informasi data 

diri atau pribadi dan bersifat rahasia terjaga dengan baik. 

q. Ruang Personal (X1.17) merupakan pendapat seseorang bahwa website 

menyediakan ruang personal, seperti adanya live chat dengan penjual.  

r. Ruang komunitas (X1.18) merupakan pendapat seseorang bahwa website 

menyediakan ruang untuk komunitas. 
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s. Mudah berkomunikasi (X1.19) merupakan pendapat seseorang bahwa website 

memberi kemudahan dalam berkomunikasi dengan penjual ataupun pengelolah 

website selama proses transaksi sampai barang diterima.  

t. Barang sesuai (X1.20) merupakan pendapat seseorang bahwa produk atau 

barang yang dikirim sesuai dengan yang dijanjikan.  

Hedonic shopping adalah niat berbelanja untuk memenuhi kebutuhan non 

fungsional dan hanya untuk kesenangan semata. indikator yang digunakan adalah:  

a. Berbelanja produk baru (Y1.1) merupakan prilaku seseorang yang sering 

berbelanja karena adanya produk baru. 

b. Berbelanja produk diskon (Y1.2) merupakan prilaku seseorang yang sering 

berbelanja karena adanya produk diskon.  

c. Tren baru (Y1.3) merupakan prilaku seseorang yang sering berbelanja karena 

adanya tren baru, biasanya hal ini dalam hal fashion.  

d. Berbagi pengalam berbelanja (Y1.4) merupakan prilaku seseorang yang sering 

berbelanja untuk berbagi pengalaman kepada orang lain. 

e. Mengatasi stres (Y1.5) merupakan prilaku seseorang yang sering berbelanja 

untuk mengatasi stres.  

f. Berbelanja untuk orang lain (Y1.6) merupakan prilaku seseorang yang sering 

berbelanja untuk orang lain, seperti membelikan kado untuk kerabat.  

Impluse buyying adalah merupakan keputusan pembelian yang tidak 

terencana sebelumnya dan biasanya terjadi ketika sedang malukan browsing atau 

bernavigasi didalam website, indikator yang digunakan adalah:  

a. Membeli tanpa terencana (Z1.1) merupakan sikap seseorang berbelanja tanpa 

terencana sebelumnya. 
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b. Membeli secara spontan (Z1.2) merupakan keputusan seseorang berbelanja 

secara spontan secara tiba–tiba karena menyukainya. 

c. Membeli tanpa tahu fungsi (Z1.3) merupakan prilaku seseroang membeli 

barang tanpa tau fungsi barang yang dibeli. 

d. Membeli produk baru (Z1.4) merupakan prilaku seseorang yang langsung 

berbelanja karena melihat adanya produk baru pada halaman awal website. 

e. Produk diskon (Z1.5) merupakan prilaku seseorang yang langsung berbelanja 

karena tergiur penawaran produk diskon.  

f. Membeli karena voucher (Z1.6) merupakan prilaku seseorang yang langsung 

berbelanja ketika mendapatkan voucher. 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Rentang Skala 

Deskripsi variabel digunakan untuk melihat kecenderungan jawaban 

responden dengan melakukan perhitungan nilai rata- rata jawaban. Hasil dari nilai 

rata- rata tersebut dibandingkan dengan skala interval yang telah dihitung dengan 

rumus rentang skala. Skala pada penelitian ini merupakan skala Likert 1-5 poin. 

Berikut perhitungan rentang skala yang didapat: 

𝐼 =
𝐻 − 𝐿

𝐾
 

H = Skor tertinggi dalam skala Likert 

L = Skor terendah dalam skala Likert 

K = Banyaknya tingkatan Likert 

 

Perhitungannya adalah: 



35 
 

𝐼 =
5 − 1

5
= 0.8 

Dari rumus di atas, didapat rentang skala (interval) sebanyak 0,8. Sehingga 

langkah berikutnya adalah mengelompokkan kategori dalam kelompok kelas skala 

interval. 

Tabel 3.2 Kelompok Kelas Skala Interval 

Skala Interval Kategori 

1,00-1,80 

1,81-2,60 

2,61-3,40 

3,41-4,20 

4,21-5,00 

Sangat buruk 

Buruk 

Sedang 

Baik 

Sangat baik 

Sumber: Data primer diolah 

3.6.2 Analisis Partial Least Squares (PLS)  

Jogiyanto (2011) menyatakan bahwa Analisis Partial Least Squares (PLS) 

adalah teknik statistik multivariate yang melakuakan perbandingan antara variabel 

dependen berganda dan variabel independen berganda. PLS adalah salah satu 

metoda statistik SEM berbasis varian yang bertujuan memprediksi model untuk 

pengembangan teori. PLS juga didesain untuk menyelesaikan regresi berganda 

ketika terjadi permasalahan spesifik pada data, seperti ukuran sample kecil, adanya 

data yang hilang (missing values), dan multikolinearitas.  

3.7 Model pengukuran  

Model pengukuran sendiri digunakan untuk menguji validitas konstruk dan 

reliabilitas instrument. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

intrumen penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan uji 
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realiabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu 

konsep atau dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam 

menjawab item pertanyaan dalam kuesioner atau instrument penelitian.  

3.7.1 Uji validitas  

Validitas terdiri atas validitas eksternal dan internal. Validitas eksternal 

menunjukkan bahwa hasil dari suatu penelitian adalah valid yang dapat 

digeneralisir ke semua objek, situasi dan waktu yang berbeda. Validitas internal 

menunjukkan kemampuan dari instrument penelitian mengukur apa yang 

seharusnya diukur dalam suatu konsep.  

3.7.2 Validitas konstruk  

Validitas konstruk menunjukan seberapa baik hasil yang diperoleh dari 

penggunaan suatu pengukuran sesuai teori–teori yang digunakan untuk 

mendefinisikan suatu konstruk. Korelasi yang kuat antara konstruk dan item–item 

pertanyaannya dan hubungan yang lemah dengan variabel lainnya merupakan salah 

satu cara untuk menguji validitas konstruk. Validitas konstruk terdiri atas validitas 

konvergen dan diskriminan  

3.7.3 Validitas konvergen  

Uji validitas konvergen dalam PLS dengan indikator refleksi dinilai 

berdasarkan loading factor (korelasi antara skor item / skor komponen dengan skor 

konstruk) indikator–indikator yang mengukur konstruk tersebut. Semakin tinggi 

nilai loading factor, makin penting peranan loading dalam menginterpretasikan 

matrik faktor. Rule of tumb yang digunakan untuk validitas konvergen adalah outer 

loading ˃ 0.7, communality ˃ 0.5 dan average variance extracted (AVE) ˃ 0.5.  
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3.7.4 Validitas Diskriminan  

Uji validitas diskriminan dinilai berdasarkan cross loading pengukuran 

dengan konstruknya. Metoda lain yang digunakan untuk menilai validitas 

diskriminan adalah dengan membandingkan akar AVE untuk setiap konstruk 

dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lain dalam model. Model 

mempunyai validitas diskriminan yang cukup jika akar AVE untuk setiap konstruk 

lebih besar dari pada korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam 

model. Berikut tabulasi parameter uji validitas dapat dilihat pada tabel 3.3.  

Tabel 3.3 Parameter Uji Validitas dalam PLS 

 

Sumber: Diadaptasi dari Chin (1995) dalam Jogiyato (2011)  

3.7.5 Uji Reliabilitas  

Selain uji validitas, PLS juga melakukan uji reliabilitas untuk mengukur 

konsistensi dan ketepatan suatu alat ukur. Uji reliabilitas dalam PLS dapat 

menggunakan dua metoda, yaitu Cronbach’s alpha dan Composite reliability. 

Cronbach’s alpha mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk 

sedangkan Composite reliability mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu 

konstruk (Chin, 1995) dalam Jogiyanto (2011). Rule of thumb nilai apha atau 

 

Uji validitas  Parameter  Rule of Thumbs  

Konvergen  Faktor loading  Lebih dari 0,7 

Average variance extracted ( AVE )  Lebih dari 0,5 

Communality  Lebih dari 0,5  

Diskriminan  Akar AVE dan Korelasi variabel laten  Akar AVE > Korelasi variabel laten  

Cross loading Lebih dari 0,7 dalam satu variabel  
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Composite reliability harus lebih besar dari 0,7 meskipun nilai 0,6 masih dapat 

diterima Jogiyanto (2011).  

3.7.6 Model Struktural (Inner Model) dan uji hipotesa 

Model structural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R2 untuk 

konstruk dependen, nilai koefisien path atau t-values tiap path untuk uji signifikansi 

antar konstruk dalam model struktural. Nilai R2 digunakan untuk mengukur tingkat 

variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi 

nilai R2 berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. 

Nilai koefisien path atau inner model menunjukkan tingkat signifikansi dalam 

pengujian hipotesis. Skor koefisien path atau inner model yang ditunjukkan oleh 

nilai T-static, harus di atas 1,96 atau hipotesis dua ekor (two-tailed) dan di atas 1,64 

untuk hipotesis satu ekor (one-tailed) untuk pengujian hipotesis pada alpha 5 persen 

dan power 80. 

3.8 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 

Penelitian ini terdiri dari 3 variabel, yaitu kualitas website, hedonic 

shopping motivation dan impulse buying. Untuk menguji kebenaran hipotesis 

digunakan model persamaan struktural (SEM) dengan cara menganalisis nilai 

regresi (Regression Weights Analisis Structural Equation Modeling). Dalam 

pengujian hipotesis, data yang diperoleh selanjutnya diolah sesuai kebutuhan 

analisis. Kemudian dipaparkan sesuai prinsip statistik deskripstif untuk 

pembahasan. Untuk menguji hipotesis digunakan analisis variate dengan analisis 

statistik PLS dan alat bantu uji stastistik SmartPLS 3.  
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3.9 Analisis Mediasi  

Analisis mediasi bertujuan untuk menguji kualitas website sebagai variable mediasi 

pada hubungan impulse buying dan hedonic shopping motivation. Pengujian 

dilakukan dengan mengacu pada model yang dikembangkan oleh Baron dan Kenny 

(1986). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Baron dan Kenny, variable 

mediasi memiliki hubungan kausal dengan variable independent dan variable 

dependen. 

 

Gambar 1. Model Mediasi 

 

 

 


