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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Malang, Jawa Timur. 

B. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan merupakan 

penelitian eksplanatori (penjelasan) yaitu jenis penelitian yang berlandaskan 

pada teori dan hipotesis untuk digunakan dalam menguji suatu fenomena 

(Solimun, Fernandes, & Nurjannah, 2017:10). Penelitian eksplanatori 

melakukan studi terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih kemudian 

mengkaitkan dengan fenomena yang terjadi menggunakan metode survei. 

Pada penelitian ini dilakukan studi hubungan eWOM terhadap niat beli 

melalui kepercayaan pada marketplace Shopee. 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, berupa orang, 

objek, transaksi, atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajari 

atau menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2013:118). Populasi pada 

penelitian ini adalah masyarakat di Kota Malang yang mengunduh aplikasi 

marketplace C2C Shopee. Marketplace Shopee dapat diakses melalui situs 

web ataupun seluler, oleh karena itu besarnya jumlah populasi tidak 

diketahui dan dikategorikan tidak terhingga. 
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2. Teknik Penentuan Sampel 

Sampel merupakan suatu himpunan bagian (subset) dari unit 

populasi (Kuncoro, 2013:118). Dalam penelitian ini, populasi sangat luas 

dan tidak terhingga sehingga dilakukan penilaian tertentu terhadap 

karakteristik sampel yang dianggap sesuai dengan maksud penelitian atau 

dimaksud dengan teknik purposive sampling (Kuncoro, 2013:139). 

Karakteristik responden pada penelitian ditentukan sebagaimana berikut: 

a. Belum pernah melakukan pembelian pada marketplace Shopee; 

b. Masyarakat Kota Malang yang mengunduh aplikasi marketplace 

Shopee selama satu tahun terakhir; 

c. Menerima review konsumen lain sebagai acuan sebelum melakukan 

pembelian. 

Sedangkan penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Lemeshow, hal ini dikarenakan jumlah populasi 

tidak diketahui. Berikut rumus Lemeshow (Kuncoro, 2013:140): 

   
   (   )

  
 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

z = Nilai standart = 1.96 

p = Maksimal estimasi = 50% = 0.5 

d = Alpha (0,10) atau sampling error = 10% 
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Dengan rumus diatas, maka jumlah sampel yang diteliti adalah 

dihitung sebagai berikut. 

   
        (     )

    
 

            

Maka diperoleh hasil jumlah sampel minimal yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini adalah 96 responden namun dibulatkan menjadi 100 

responden. 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Definisi Operasional 

Menurut Kuncoro (2013:171), definisi operasional memperinci 

aturan pemetaan dan alat di mana variabel diukur dalam kenyataan yang 

sebelumnya telah didefinisikan secara konsep.  

Definisi operasional variabel yang diteliti dalam penelitian ini yang 

dijelaskan pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel 
Variabel Definisi Konsep Definisi Operasional Indikator 

Electronic 
Word Of 

Mouth 

(eWOM) 

(X) 

Media komunikasi 
untuk saling 

berbagi informasi 

mengenai suatu 

produk atau jasa 

antar konsumen 

yang tidak saling 

mengenal dan 

bertemu 

sebelumnya. 

(Gruen et al., 

2006) 

Media komunikasi 
untuk saling berbagi 

informasi antar 

konsumen mengenai 

suatu produk pada 

marketplace Shopee. 

a. Kualitas informasi 
b. Kredibilitas sumber 

c. Manfaat informasi 

d. Adopsi informasi 

(Sussman & Siegal, 

2003) 
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Variabel Definisi Konsep Definisi Operasional Indikator 

Kepercayaan 

(M) 

Sikap konsumen 

yang 

menunjukkan 

perasaan yakin 

terhadap suatu 

produk atau jasa. 

(Gunawan, 2013) 

Sikap konsumen yang 

menunjukkan perasaan 

yakin terhadap 

marketplace Shopee. 

a. Integritas (Integrity) 

b. Kemampuan 

(Ability) 

(Mayer et al., 1995) 

c. Reputasi 

(Reputation) 

d. Risiko yang 

dirasakan (Perceived 

Risk) 

(Mukherjee & Nath, 
2003) 

Niat Beli 

(Y) 

Keinginan pada 

diri konsumen 

untuk melakukan 

pembelian online. 

(Tamizhvanan & 

Xavier, 2013) 

Keinginan pada diri 

konsumen untuk 

melakukan pembelian 

pada marketplace 

Shopee. 

a. Tertarik untuk 

mencari informasi 

mengenai produk 

b. Mempertimbangkan 

untuk membeli 

c. Tertarik untuk 

mencoba 

(Schiffman & Kanuk, 

2010) 

d. Melakukan 

pembelian dalam 
waktu dekat 

(Ling et al., 2010) 

 

2. Teknik Pengukuran Variabel 

Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini diukur 

dengan menggunakan skala likert dengan lima tingkat (Riduwan, 

2013:38). Skala likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi responden. Skala likert yang digunakan pada penelitian ini 

dijelaskan pada tabel 3.2. berikut. 

Tabel 3.2. Skala Likert dan Skor 

Alternatif Jawaban Skor 

STS (Sangat Tidak Setuju) 1 

TS (Tidak Setuju) 2 

N (Netral) 3 

S (Setuju) 4 

SS (Sangat Setuju) 5 

Sumber: Riduwan (2013:39) 



 

44 

 

Agar data yang diperoleh memiliki tingkat keakurasian dan 

konsistensi yang tinggi, maka instrumen penelitian selanjutnya diperlukan 

proses evaluasi pengukuran pada tiga hal, yaitu: 

a. Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana kuesioner dapat mengukur 

apa yang ingin diukur dan sesuai dengan kondisi sebenarnya (Solimun 

dkk., 2017:38). Dalam penelitian ini, pengujian validitas dilakukan 

pada instrumen penelitian (kuesioner) yang memiliki skor.  

Rumus yang digunakan adalah rumus korelasi Pearson Product 

Moment sebagaimana berikut (Riduwan & Kuncoro, 2008:62). 

   
 (∑  )  (∑ ∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

Keterangan: 

r = koefisien korelasi 

x = skor butir 

y = skor total butir 

n = jumlah sampel 

Kriteria pengujian validitas instrumen penelitian adalah sebagai 

berikut (Sugiyono, 2014:125): 

1) Nilai r hitung dibandingkan dengan nilai r tabel, dengan df= n-2 

dan taraf signifikansi untuk uji dua arah sebesar 5%. 

2) Instrumen penelitian dikatakan valid apabila nilai r hitung > r tabel. 



 

45 

 

3) Instrumen penelitian dikatakan tidak valid apabila nilai r hitung < r 

tabel 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu 

skor (skala pengukuran). Dalam hal ini, reliabilitas suatu pengukuran 

menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias dan dapat 

dikatakan konsisten dari waktu ke waktu (Kuncoro, 2013:175). Metode 

yang digunakan dalam pengujian reliabilitas ini adalah dengan 

menggunakan metode Alpha Cronbach, sebagaimana berikut (Solimun 

dkk., 2017:39). 

  (
 

   
)(  

∑  
 

  
 ) 

Keterangan: 

r = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 

∑  
  = jumlah varians butir 

  
  = varians total 

Kriteria pengujian validitas instrumen penelitian adalah sebagai 

berikut (Solimun dkk., 2017:40): 

1) Instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila koefisien Alpha 

Cronbach > 0,6. 

2) Instrumen penelitian dikatakan tidak reliabel apabila koefisien 

Alpha Cronbach < 0,6. 
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c. Analisis Angka Indeks 

Jawaban responden yang telah dikumpulkan dengan skala 

likert, selanjutnya dilakukan perhitungan indeks dengan rumus sebagai 

berikut: 

Nilai Indeks = ((F1x1) + (F2x2) + (F3x3) + (F4x4) + (F5x5)) / 5 

Keterangan: 

F1 = Frekuensi jawaban responden yang menjawab sangat tidak setuju 

F2 = Frekuensi jawaban responden yang menjawab tidak setuju 

F3 = Frekuensi jawaban responden yang menjawab netral 

F4 = Frekuensi jawaban responden yang menjawab setuju 

F5 = Frekuensi jawaban responden yang menjawab sangat setuju 

Perhitungan nilai indeks pada penelitian ini disajikan dalam 

persentase. Pada penelitian ini, angka jawaban responden tidak dimulai 

dari angka 0 melainkan dari angka 1 hingga 5. Maka nilai indeks yang 

dihasilkan dimulai dari angka 25 hingga 100 dengan rentang sebesar 

75 tanpa angka 0 (Ferdinand, 2006:290). Dengan menggunakan 

kriteria lima kotak (five box method) sehingga rentang sebesar 75 

dibagi menjadi lima menghasilkan rentang sebesar 15 yang digunakan 

untuk dasar interpretasi nilai indeks, yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 3.3. Interpretasi Nilai Indeks 

Nilai Indeks 
Interpretasi Pada Variabel 

eWOM Kepercayaan Niat Beli 

25-40 Sangat Buruk Sangat Buruk Sangat Rendah 

41-56 Buruk Buruk Rendah 

57-72 Sedang Sedang Sedang 

73-88 Baik Baik Tinggi 

89-104 Sangat Baik Sangat Baik Sangat Tinggi 

Sumber: Ferdinand (2006:292) 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 

kuantitatif dimana data diukur dalam suatu skala numerik atau angka 

(Kuncoro, 2013:145). 

2. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dimana 

sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, 

tidak melalui media perantara (Indriantoro & Supomo, 2009:147). Pada 

penelitian ini data primer diperoleh dari jawaban responden yang memiliki 

niat beli pada marketplace Shopee. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

survei dengan kuesioner. Kuesioner merupakan alat teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan kepada responden untuk dijawab (Indriantoro & Supomo, 

2009:150). Kuesioner akan digunakan untuk memperoleh data responden 

mengenai eWOM, kepercayaan, dan niat beli pada marketplace Shopee. 
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G. Teknik Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan analisis jalur, terdapat dua persyaratan asumsi 

yang harus dipenuhi adalah huungan antar variabel bersifat normal dan 

linear (Riduwan & Kuncoro, 2008:2). Maka dari itu dilakukan uji asumsi 

klasik, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Penjelasan asumsi dijabarkan 

berikut ini: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji residual pada model 

jalur berdistribusi normal atau tidak. Model jalur yang baik, nilai 

residualnya berdistribusi normal. Pada penelitian ini, pengujian 

normalitas diperhatikan dari grafik histogram dan diperjelas 

berdasarkan nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1) Apabila nilai signifikansi residual > 0,05, maka dapat dinyatakan 

bahwa nilai residual berdistribusi normal. 

2) Apabila nilai signifikansi residual < 0,05, maka dapat dinyatakan 

bahwa nilai residual tidak berdistribusi normal. 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk menguji apakah bentuk hubungan 

variabel eksogen dan variabel endogen linear atau tidak. Model jalur 

yang baik adalah ketika hubungan antar variabel linear. Ketentuan uji 

linearitas disajikan berikut ini: 
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1) Hubungan antar variabel dikatakan linear apabila nilai signifikansi 

deviation from linearity > 0,05. 

2) Hubungan antar variabel dikatakan tidak linear apabila nilai 

signifikansi deviation from linearity < 0,05. 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji t (Parsial) 

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh 

variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat (Kuncoro, 

2013:244). Kriteria pengujian uji t dilakukan berdasarkan dua hal, 

yaitu: 

1) Berdasarkan nilai signifikansi 

Jika nilai signifikansi variabel < 0,05 maka dapat 

dinyatakan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat.  

2) Berdasarkan t hitung dan t tabel 

Jika nilai t hitung > t tabel maka dapat dinyatakan variabel 

bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Nilai t tabel dalam penelitian ini untuk uji satu arah dan 

nilai signifikansi sebesar 5%. Untuk menentukan t tabel adalah 

dengan (df = n-2), dimana n adalah jumlah sampel. 

b. Uji Sobel 

Pengujian sobel dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel 

mediasi sebagai pengaruh tidak langsung X terhadap Y (Sholihin & 
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Ratmono, 2013:80). Kriteria pengujian mediasi meliputi (Solimun 

dkk., 2017:93): 

1) Apabila koefisien jalur pengaruh tidak langsung (X→M→Y) 

signifikan dan koefisien jalur pengaruh langsung (X→Y) juga 

signifikan, maka M sebagai variabel mediasi parsial (partial 

mediation).  

2) Apabila koefisien jalur pengaruh tidak langsung (X→M→Y) 

signifikan dan koefisien jalur pengaruh langsung (X→Y) tidak 

signifikan, maka M sebagai variabel mediasi penuh (full 

mediation).  

Pengujian mediasi dengan metode sobel dilakukan dengan 

menguji tingkat signifikansi M sebagai variabel mediasi dengan 

menghitung Sobel standard error (   ) dengan persamaan berikut. 

    √    
      

    
   

 
 

Keterangan: 

    = standard error X-M 

    = standard error M-Y 

  = koefisien regresi M-Y 

  = koefisien regresi X-M 

Selanjutnya untuk menguji signifikansi pengaruh tidak 

langsung secara parsial (z), dihitung dengan rumus sebagai berikut. 
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Apabila nilai z > 1,96 (nilai z mutlak), maka variabel 

kepercayaan secara signifikan memediasi pengaruh variabel eWOM 

terhadap niat beli (Solimun dkk., 2017:92). 

3. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Analisis jalur (path analysis) digunakan untuk menganalisis pola 

hubungan antar variabel dengan tujuan mengetahui pengaruh langsung 

maupun tidak langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen 

(Riduwan & Kuncoro, 2008:2). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

analisis jalur untuk mengetahui seberapa besar pengaruh langsung eWOM 

terhadap niat beli dan besar pengaruh tidak langsung eWOM terhadap niat 

beli melalui kepercayaan. Langkah-langkah dalam menganalisis dengan 

menggunakan analisis jalur sebagai berikut (Sarwono & Salim, 2017:219): 

a. Menentukan model jalur dan persamaan struktural masing-masing 

jalur. 

M = PMX +    

Y = PYX + PYM +    

Keterangan: 

M = Kepercayaan 

Y = Niat Beli 

X = eWOM 

  = Error 

b. Membentuk koefisien diagram jalur dengan merumuskan pengaruh 

langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total. 
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1) Pengaruh langsung (direct effect): 

a) EWOM terhadap kepercayaan (X→M) 

b) EWOM terhadap niat beli (X→Y) 

c) Kepercayaan terhadap niat beli (M→Y) 

2) Pengaruh tidak langsung (indirect effect):  

a) EWOM terhadap niat beli melalui kepercayaan (X →M→Y) 

3) Pengaruh total (total effect) 


