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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi 

didasari atas dua alasan. Pertama, lokasi tersebut memiliki akses yang jauh 

untuk menuju ke pusat perbelanjaan yang memungkinkan konsumen untuk 

melakukan pembelian secara online. Kedua, di lokasi ini mudah untuk 

mengakses internet. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode survey yang termasuk 

dalam metode penelitian kuantitatif. Dimana metode penelitian survey 

merupakan metode penelitian yang memberikan pertanyaan terstruktur 

kepada populasi dan dirancang untuk memperoleh informasi dari responden 

(Hermawan & Amirullah, 2016). Penelitian survey digunakan untuk 

mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi 

peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan 

mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya 

(Sugiono, 2016). 
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C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-

ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. 

Kumpulan elemen itu menunjukkan jumlah, sedangkan ciri-ciri tertentu 

menunjukkan karakteristik dari kumpulan itu (Sanusi, 2011). Populasi 

dalam penelitian ini adalah pelanggan online fashion Zalora yang berada 

di Kabupaten  Malang dengan usia diatas 17 tahun. 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada di populasi (Sugiyono, 2016). Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah dengan non probability sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi 

setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dengan 

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2016). Dapat diartikan bahwa 

orang-orang yang dijadikan sampel adalah konsumen online fashion 

Zalora. Sampel yang diambil adalah konsumen yang berumur di atas 17 

tahun karena dianggap sudah cukup dewasa untuk mengisi kuesioner 

dengan baik. 

Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 165 responden. 

Penentuan jumlah sampel ini berdasarkan pendapat Roscoe dalam 
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Sugiono (2016) karena populasi penelitian tersebut tidak dapat diketahui 

secara pasti jumlahnya, karena itu digunakan analisis multivariate, 

jumlah anggota sampel minimal 15 kali dari jumlah variabel. Penelitian 

ini menggunakan dua belas indicator dari variabel, maka jumlah anggota 

sampel sebanyak 11  15 = 165 responden. Jumlah ini telah menjadi 

ukuran sampel yang layak dalam penelitian, karena jumlah responden 

penelitian yang layak berkisar 30 sampai dengan 500 (Sugiono, 2016). 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional merupakan penjelasan tentang bagaimana operasi 

atau kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data atau indikator 

yang menunjukkan indicator yang dimaksud, dengan kata lain, bagaimana 

menemukan dan mengukur variabel-variabel (kasus) tersebut di dunia nyata 

atau di lapangan, dengan merumuskan secara pendek dan jelas, serta tidak 

menimbulkan berbagai tafsiran (Hermawan & Amirullah, 2016). Definisi 

operasional masing-masing variabel yang diteliti adalah: 

1) Variabel Independen (X) 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel 

lain (Sanusi, 2011). Baik yang pengaruhnya positif maupun yang 

pengaruhnya negatif. Dalam naskah analisis penelitian, akan terlihat 

bahwa variabel independen menjelaskan mengenai jalan atau cara 

sebuah masalah dipecahkan. 
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Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah price 

discount dan fashion involvement . 

a. Price Discount (X1) 

Menurut Kotler (2003) yang menyatakan bahwa price discount 

merupakan penghematan yang ditawarkan pada konsumen dari 

harga normal akan suatu produk, yang tertera di label atau kemasan 

produk tersebut. 

Indikator price discount menurut Solomon (2009) adalah: 

a) Frekuensi diskon 

b) Besaran diskon 

c) Waktu pemberian diskon 

b. Fashion Involvement (X2) 

Park et al., (2006) dari hasil penelitian menyatakan keterlibatan 

fashion memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap 

perilaku pembelian dan konsumen dengan keterlibatan fashion lebih 

mungkin untuk membeli pakaian dengan gaya terbaru atau yang 

baru saja keluar jika mereka melihatnya. 

Indikator fashion involvement menurut Japarindo (2011) adalah: 

a) Trend  

b) Tahu fashion terbaru 

c) Mencoba terlebih dahulu 

d) Membuat orang lain tertarik 
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2) Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat dari variabel independen (Hermawan & Amirullah, 

2016). Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah 

pembelian impulsif. 

Rook dan Gardner (2001) menyatakan bahwa pembelian impulsif 

didefinisikan sebagai pembelian tidak terencana yang dikarakteristik 

oleh keputusan pembelian yang relative cepat, penilaian subjektif karena 

rasa ingin memiliki suatu produk dengan cepat. 

Indikator pembelian impulsif menurut Yistiani (2012) adalah: 

a) Pembelian spontan 

b) Pembelian tanpa berpikir akibat 

c) Pembelian terburu-buru 

d) Pembelian dipengaruhi keadaan emosional 

 

E. Jenis dan Sumber Pengumpulan Data 

Jenis dan sumber data dalam penelitian survey adalah data primer yang 

dikumpulkan dan dieperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan 

mengajukan pertanyaan atau pernyataan secara lisan maupun tertulis 

menggunakan angket atau menyebarkan kuesioner (Sanusi, 2011). 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan alat atau instrument berupa angket dan studi 

dokumentasi dengan alat dokumentasi. Adapun alat atau instrument yang 

digunakan untuk mengumpulkan data dengan angkat atau kuesioner. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur 

dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiono, 2016). 

Pendistribusian kuesioner dalam penelitian ini dilakukan di daerah 

Malang kepada konsumen yang pernah menggunakan online fashion Zalora 

yang membutuhkan waktu selama 7 hari untuk pendistribusiannya. 

 

G. Teknik Penskalaan 

Teknik penskalaan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala 

Likert adalah skala yang didasarkan pada penjumlahan sikap responden 

dalam merespon pertanyaan berkaitan indicator-indikator suatu konsep atau 

variabel yang sedang diukur (Sanusi, 2011). Dalam penelitian fenomena 

sosial telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut 

sebagai variabel penelitian. 

Dengan skala likert, variabel diukur dengan dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 
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menyusun item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan atau 

pernyataan. Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif hingga sangat negatif, yang dapat 

berupa kata-kata antara lain : (Sugiyono, 2016). 

Tabel  3.1 Pemeringkatan Skala Likert 

Skala  Pilihan Jawaban Keterangan Skor  

1 Sangat Setuju SS 5 

2 Setuju S 4 

3 Netral N 3 

4 Tidak Setuju TS 2 

5 Sangat Tidak 

Setuju 

STS 1 

Sumber: Sugiono (2016) 

 

H. Pengujian Instrumen 

Supaya data yang telah dikumpulkan dapat bermanfaat, maka pengguna 

instrumen dalam penelitian haruslah valid dan reliabel. Instrument yang valid 

berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu 

valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Instrument yang reliable adalah instrument yang 

bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama (Sugiono, 2016). 

1. Uji Validitas 

Suatu alat dikatan valid jika alat tersebut mampu mengukur apa 

yang mampu seharusnya diukur. Dapat diartikan bahwa uji validitas ini 

untuk mengukur apakah indicator dalam variabel bebas mampu 

mengukur terjadinya variabel terikat. Validitas instrument ditentukan 
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dengan mengorelasikan antara skor yang diperoleh dari setiap butir 

pertanyaan atau pernyataan. Jika skor tiap butir pertanyaan berkolerasi 

secara signifikan dengan skor total pada tingkat alfa tertentu maka dapat 

dikatan bahwa alat pengukur itu valid (Sanusi, 2011). 

Pengujian validitas menggunaka teknik corrected item-total 

correlation, yaitu dengan cara mengorelasi skor tiap item dengan skor 

totalnya, yaitu dengan cara membandingkan rhitung dibandingkan dengan 

rtotal . Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah : 

(Hermawan & Amirullah, 2016) 

a. Jika nilai rhitung > rtabel maka item pertanyaan dalam angket 

berkorelasi siginifikan terhadap skor total, artinya item angket 

dinyatakan valid. 

b. Jika nilai rhitung   rtabel maka item pertanyaan atau pernyataan dalam 

angket tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total yang artinya 

item angkat dinyatakan tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas yang diuji dalam penelitian ini merupakan reliabilitas 

konsistensi internal (internal consistency reliability). Teknik yang 

digunakan untuk mengukur konsistensi internal dalam penelitian ini 

dengan teknik Cronbach's Alpha (Ghozali, 2001). Apabila nilai 

Cronbach’s Coefficient Alpha lebih besar dari 0,6, maka kuesioner 

sebagai alat pengukur dinilai dinyatakan reliabel. Jika nilai Cronbach’s 
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Coefficient Alpha lebih kecil 0,6, maka kuesioner sebagai alat pengukur 

dinilai dinyatakan tidak reliabel. 

 

I. Uji Asumsi Klasik 

Regresi linier berganda harus memenuhi asumsi-asumsi yang ditetapkan 

agar menghasilkan nilai-nilai koefisien sebagai penduga yang tidak bias. 

Oleh karena itu pelanggaran asumsi-asumsi untuk persamaan regresi linier 

berganda perlu dideteksi (Sanusi, 2011). Adapun cara untuk mendeteksi 

gejala-gejala tersebut sebagai berikut: 

 

 

a. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi untuk mendeteksi gejala autokorelasi yaitu 

penyimpangan yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan 

pengamatan yang lain pada model regresi. Dalam model regresi tidak 

diperbolehkan adanya gejala autokorelasi. Gejala autokorelasi dapat 

diukur dengan pengujian Durbin-Watson (d) dengan ketentuan : Sanusi, 

2011) 

1) Jika d < dL ; maka terjadi autokorelasi positif, namun jika d > 4 – dL 

; maka terjadi autokorelasi negatif. 

2) dU < d < 4 – dU ; maka tidak terjadi korelasi namun jika dL  d  dU 

atau 4 – dU  d  4 – dL ; maka pengujian tidak meyakinkan. 
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b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menggetahui ada tidaknya 

adanya hubungan linier antara variabel independen. Dalam model 

regresi tidak diperbolehkan adanya gejala multilolinieritas. Pendektesian 

multikolinierias dapat dilakukan dengan melihat nilai Variance-inlating 

(VIF) dari hasil analisis regresi. Jika nilai VIF > 10 maka terdapat gejala 

multikolinieritas yang tinggi (Sanusi, 2011). 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara yaitu dengan 

melihat grafol scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) 

dengan residualnya (SRESID). Jika ada titik-titik membentuk pola 

tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar, kemudian 

menyempit maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk 

pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). 

 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini metode analisis data menggunakan regresi linier 

berganda yang digunakan untuk mengetahui apakah akibat yang muncul itu 

benar-benar disebabkan oleh variabel tertentu yang diduga atau variabel 
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lainnya (Hermawan & Amirullah, 2016). Dalam penelitian ini ada dua 

variabel bebas dan satu variabel terikat. Dengan demikian, regresi linier 

berganda dinyatakan dalam persamaan matematika sebagai berikut (Sanusi, 

2001): 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Dimana : 

Y  = Pembelian Impulsif 

X1  = Price Discount 

X2  = Fashion Involvement 

a  = Konstanta 

b1,b2 = Koefisien Regresi 

e  = Variabel Pengganggu 

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah ada tidaknya pengaruh 

yang signifikan  antara variabel independen (price discount dan fashion 

involvement) terhadap variabel dependen (pembelian impulsive) secara 

parsial. Uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan uji statistic t (Uji-T). Uji Statistik t (parsial) pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel secara individual dalam 

menerangkan variabel terikat (Kuncoro, 2004). Kriteria pengujian hipotesis 

berdasarkan nilai probabilitas t hitung adalah: 

1) Jika t hitung >  t tabel maka variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. Diartikan bahwa price discount (X1), 
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dan fashion involvement (X2) berpengaruh signifikan terhadap 

pembelian impulsive (Y). 

2) Jika t hitung   t tabel maka variabel independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Diartikan bahwa price 

discount (X1), dan fashion involvement (X2) berpengaruh signifikan 

terhadap pembelian impulsive (Y). 

 

 


