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BAB III 

METODE PENILITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Malang, lebih tepatnya 

dibeberapa universitas yang ada di Kota Malang. 

 

B. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu data-data yang didapatkan dari 

sampel berupa angka-angka yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan 

metode statistik kemudian diinterpretasikan. Sehingga penelitian ini dimaksudkan 

untuk mengetahui kepuasan pelanggan dan kepercayaan pelanggan terhadap 

loyalitas pelanggan toko online di Kota Malang. 

 

C. Populasi dan Teknik Penganbilan Sampel 

1. Populasi 

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2013) yaitu wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun dalam penelitian ini 

yang menjadi populasi adalah pelanggan toko online Indonesia yang 

berada di Kota Malang, dikarenakan pembelian di toko online banyak 

dilakukan oleh semua kalang mulai dari kalangan remaja dan dewasa. 

Selain itu penggunaan internet juga lebih mudah di akses dan mudah 

dimengerti. 



30 
 

 
 

2. Sampel 

Sampel menurut Sugiyono (2013), yaitu bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik yang digunakan 

Pada penelitian ini adalah nonprobability sampling, adapun jenis yang 

digunakan yaitu insidental sampling. Insidental sampling merupakan 

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan bertemu dengan peneliti yang dianggap  memenuhi 

kriteria sebagai sumber data (Sugiyono, 2013).  

Kriteria sampel pada penelitian ini adalah orang yang pernah 

berbelanja di toko online lebih dari dua kali yang berada di Kota Malang.    

Menurut Roscoe dalam Sugiyono (2013) ukuran sampel yang layak dalam 

penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Adapun dalam penelitian 

ini mengambil 110 responden, hal ini didasarkan pada pendapat Hair 

(2010) yang menyatakan bahwa ukuran sampel yang ideal tergantung pada 

berapa jumlah indikator dalam penyataan atau pertanyaan yang diajukan 

kemudian dikalikan dengan 5-10.   

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel 

atau konstruk dengan cara memberi arti, atau menspesifikasikan kejelasan, 

ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur 

konstruk atau variabel tersebut (Sugiyono, 2004). Adapun definisi operasional 

dalam penelitian ini yaitu:  
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1. Kepuasan Pelanggan  

Kepusan pelanggan adalah perasaan puas atau tidak puas  yang 

didapatkan oleh pelanggan setelah melakukan pembelian di toko 

online. variabel kepuasan pelanggan dapat diukur menggunakan tiga 

indikator yang diadopsi dari Chao wan et al (2011) dan  Ishak (2012), 

yaitu: 

1) Puas dengan pembelian produk yang dilakukan pada toko online 

2) Puas atas jangka waktu pengiriman produk yang diberikan oleh 

toko online 

3) Sangat senang dengan keseluruhan pengalaman belanja online  

2. Kepercayaan Pelanggan 

Kepercayaan pelanggan adalah keyakinan pelanggan terhadap toko 

online. menurut Chao wan et al (2011) dan Adinugroho (2015) kepercayaan 

pelanggan dapat diukur menggunakan empat indikator yaitu: 

1) Kepercayaan terhadap pembayaran pada toko online  

2) Kepercayaan terhadap kualitas produk yang ada di toko online 

3) Kepercayaan terhadap respon yang cepat dari toko online  

4) Kepercayaan toko online dapat memenuhi kebutuhan  

3. Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas pelanggan adalah komitmen yang mendalam untuk 

melakukan pembelian kembali atau berlangganan pada toko online. 

menurut ganguly et al (2010) dan Setyani (2014) loyalitas dapat diukur 

dengan empat indikator yaitu: 
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1) Mempunyai kemauan untuk melakukan pembelian kembali di 

toko online 

2) Kebiasaan penggunaan situs pada toko online 

3) Berniat untuk terus menggunakan toko online pada pembelian 

produk di masa akan datang  

4) Merekomendasikan positif   

 

E. Jenis Sumber Data 

1) Data primer 

Data primer adalah data yang di kembangkan oleh penulis sendiri yang 

ditunjukkan khusus kepada permasalahan (Malhorta, 2010). Data primer pada 

penelitian ini didapatkan dari kuesioner yang disebarkan kepada responden.  

Menurut Sugiyono (2013) kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. 

Data yang dibutuhkan pada penelitian ini berupa pernyataan dari 

responden mengenai variabel kepuasan pelanggan, kepercayaan pelanggan 

dan loyalitas pelanggan pada toko online. kuesioner akan disebarkan pada 

pelanggan toko online yang berada di Kota Malang. 

2) Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang 

biasanya berupa data dokumentasi, buku-buku, jurnal, dan arsip-arsip resmi. 

Data sekunder dalam penelitan ini digunakan untuk mendukung data primer, 
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adapun data sekunder tersebut berupa jurnal yang berkaitan dengan variabel 

penelitian. 

 

F. Teknik Pengukuran Data 

Teknik pengukuran data pada penelitian ini menggunakan skala likert. 

Menurut Sugiyono (2013) skala likert merupakan skala yang digunakan untuk 

mengukur data primer berupa kuesioner berdasarkan sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang. pada penelitian skala likert yang di 

gunakan adalah lima tingkatan dengan alasan untuk memperbesar fariasi 

jawaban, adapun tingkatan tersebut dimulai dari jawaban yang sangat positif 

hingga sangat negatif: 

1. Sangat setuju     diberi skor 5 

2. Setuju      diberi skor 4 

3. Netral      diberi skor 3 

4. Tidak setuju     diberi skor 2 

5. Sangat tidak setuju    diberi skor 1 

 

G. Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dan kuesioner 

mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2005). Uji validitas dihitung dengan membandingkan nilai r hitung 
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(correlated item-total correlation) dengan nila r tabel. Jika r hitung > r tabel 

berarti pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Jika r hitung ≤ r tabel berarti 

pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid. Uji validitas diolah dengan 

menggunakan alat bantu komputer SPSS. 

2. Reliabilitas 

Uji reliabilitas menyangkut ketepatan alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian ini. suatu alat ukur memiliki reliabilitas tinggi atau dapat 

dipercaya jika alat ukur tersebut dikatakan stabil, mampu diandalkan dan 

dapat diramalkan. Alat ukur yang dapat diandalkan bila digunakan berkali-

kali akan memberikan hasil yang serupa atau sama. Untuk uji reliabilitas, 

peneliti menggunakan teknik cronbach’s alpha yaitu suatu instrumen dapat 

dikatakan handal bila memiliki koefisien atau alpha minimum sebesar 0,60 

atau lebih (Ghozali, 2005). 

Koefesien reliabilitas Alpha beragam antara 0 hingga 1, semakin besar 

nilai S (mendekati angka 1), maka semakin tinggi pula tingkat 

reliabilitasnya. Oleh karena itu suatu item pertanyaan dapat di katakan 

reliabel jika nilai koefesien Alpha S ≥ 0,60. Uji reliabilitas digunakan untuk 

menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila 

pengukurannya diulangi dua kali atau lebih. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis regresi berganda. Regresi berganda seringkali digunakan untuk 

mengatasi permasalahan analisis regresi yang melibatkan hubungan dari dua 
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atau lebih variabel bebas (Sujianto, 2007).  Dalam penelitian ini, varibel yang 

digunakan adalah loyalitas pelanggan toko online. Oleh karena itu, model 

persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah:  

𝑌 = a + b1 . X1 + b2 . X2 + e 

Keterangan : 

Y   = Loyalitas Pelanggan di Toko Online  

a   = Konstanta 

b1...b2  = Koefisiensi regresi 

X1  = Variabel Kepuasan 

X2  = Variabel Kepercayaan 

e   = Eror 

Interpretasikan hasil regresi adalah sebagai berikut:  

1. Uji Signifikan Simultan (Uji-F) 

Uji-F digunakan untuk menguji penting atau tidaknya regresi. 

Kriteria yang di tentukan yaitu membandingkan nilai (Fhitung) dengan 

(Ftabel), apabila (Fhitung) lebih besar dari (Ftabel) maka Ho di tolak dan Ha 

diterima (Ghazali, 2011).  

Perumusan hipotesisnya sebagai berikut: 

a. Ho : tidak ada pengaruh antara variabel kepuasan dan 

kepercayaan secara bersama  terhadap loyalitas pelanggan di 

toko online. 

b. Ha : ada pengaruh antara variabel kepuasan dan kepercayaan 

secara bersama terhadap loyalitas pelanggan di toko online. 
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2. Uji Signifikan Parsial (Uji-t) 

Uji-t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara signifikan 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk menguji hipotesis 

ini mempunyai kriteria dalam pengambilan keputusannya yaitu 

membandingkan nilai statistik t dengan statistik kritis menurut tabel. 

Apabila nilai statistik t hasil perhitungan (thitung ) lebih tinggi nilai t 

menurut tabel (ttabel), kita menerima hipotesis alternatif (Ha) yang 

menyatakan bahwa suatu variabel independent secara individual 

mempengaruhi variabel dependent (Ghazali, 2011).  
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