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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

 Objek penelitian merupakan suatu permasalahan yang dibahas, dikaji, dan 

diteliti dalam suatu penelitian. Fokus objek penelitian terkait permasalahan 

yang ingin dimuat oleh peneliti. Objek Penelitian ini mengambil tentang 

pengaruh promosi penjualan dan kualitas website terhadap keputusan 

pembelian online pada Lazada Indonesia. Sedangkan Subjek penelitian ini 

adalah para konsumen yang pernah membeli produk  di e-commerce Lazada 

Indonesia. 

 Lazada Indonesia adalah pusat belanja online yang menawarkan berbagai 

macam jenis produk mulai dari elektronik, buku, mainan anak dan 

perlengkapan bayi, alat kesehatan dan produk kecantikan, peralatan rumah 

tangga, dan perlengkapan traveling dan olah raga. Lazada Indonesia didirikan 

pada tahun 2012 dan merupakan salah satu cabang dari jaringan retail online.  

 

B.  Jenis Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.  Penelitian Kuantitatif 

dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka. Data yang berupa 

angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu 

informasi ilmiah di balik angka-angka tersebut (Martono, 2010). Setiadi  

(2010) menjelaskan bahwa Penelitian kuantitatif memiliki varian yaitu: 

1) Penelitian Survei, yaitu tipe penelitian dengan menggunakan kuesioner 

atau angket sebagai sumber utama 

2) Analisis isi, merupakan tipe penelitian yang memanfaatkan informasi atau 

isi yang tertulis sebagai simbol-simbol material 

3) Analisis data sekunder, memanfaatkan data yang sudah tersedia di 

lembaga pemerintahan atau lainnya 



52 

 

 

 

  Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan eksplanatif. 

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaransuatu 

keadaan yang terjadi saat ini secara sistematis dan faktual dengan tujuan 

untuk memaparkan serta penyelesaian dari masalah yang diteliti, Sedangkan 

penelitian eksplanatif yaitu penelitian yang menjelaskan mengapa suatu 

fenomena atau gejala sosial dapat terjadi. Peneltian ini sering 

menghubungkan satu fenomena dengan fenomena yang lain. Penelitian 

eksplanatif bertujuan untuk menghubungkan pola-pola yang berbeda, namun 

memiliki keterkaitan serta menghasilkan pola hubungan sebab akibat 

(Martono, 2010).  

  Imam dan Rodhiyah (2016) menjelaskan bahwa penelitian eksplanatif 

adalah penelitian yang bermaksud menyoroti hubungan variabel-variabel 

penelitian kemudian menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada 

suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan 

masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup 

yang akan diteliti (Martono, 2010) Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah semua konsumen yang pernah melakukan pembelian 

pada e-commerce Lazada Indonesia selama kurun waktu satu tahun terakhir 

yang tidak diketahui dengan pasti jumlahnya.  

 

2. Sampel  

 Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki cirri-ciri atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti. Sampel juga bisa diartikan sebagai 

bagian anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur 

tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi (Martono, 2010). 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah nonprobability sampling, yaitu teknik sampling yang tidak 
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memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Martono, 2010).   

Metode yang digunakan adalah purposive sampling, merupakan teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan cara memilih orang 

sebagai sampel dengan cara memilih orang yang benar-benar mengetahui 

atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian (Martono, 2010). 

Dalam penelitian ini untuk penarikan sampling maka responden harus 

memiliki syarat, yaitu:  

a. Responden pernah membeli produk di situs Lazada Indonesia dalam 

12 bulan terakhir. 

b. Responden minimal berumur 18 tahun 

c. Responden bertempat tinggal di Indonesia. 

 

D.  Teknik Penentuan Sampel 

Pengambilan sampel yang digunakan menggunakan rumus Ferdinand 

(2006) sebagai berikut : 

 

Dalam penelitian ini terdapat 25 indikator, dan dipilih angka 5 untuk jumlah 

yang ditentukan minimum, sehingga sampel penelitian ini: 

Jumlah sampel = 25 x 5 

Jumlah sampel = 125 

Jadi sampel pada penelitian ini sebanyak 125 responden.  

 

E. Definisi Operasional 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel terikat (Y) 

yaitu Keputusan Pembelian (Sedikit Pertimbangan, Cepat memutuskan, 

Kemantapan dalam memutuskan, Yakin dalam memutuskan membeli.) dan 

variabel bebas (X1) yaitu Kualitas website usability (Mudah dipelajari, 

Interaksi situs sangat jelas, Mudah dinavigasikan, Mudah digunakan, 

Tampilan menarik dan atraktif, Memiliki   daya saing tinggi) information 

quality (informasi akurat, informasi dapat dipercaya, informasi tepat waktu, 

Jumlah Sampel (n) = Jumlah Indikator x (5 sampai 10) 
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informasi relevan, informasi mudah dimengerti, informasi sangat detail) 

Service Interaction quality (Memiliki reputasi yang baik, Sistem sangat aman 

dalam bertransaksi, Barang yang dikirimkan sesuai dengan yang dijanjikan, 

Memberikan kemudahan berkomunikasi dengan Perusahaan). dan Variabel 

bebas (X2) Promosi Penjualan (Frekuensi Promosi, Waktu Promosi,Kuantitas 

Promosi, Kualitas Promosi, Ketepatan Promosi) Adapun penjelasan definisi 

operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Dimensi Indikator Sumber 

1. Keputusan 

Pembelian 

Online 

adalah 

Tindakan 

konsumen 

dalam 

melakukan 

keputusan  

belanja 

online 

 1. Cepat dalam 

memutuskan 

2. Mantap dalam 

memutuskan 

3. Yakin dalam 

memutuskan  

4. Sedikit 

pertimbangan 

Widayanto 

dan Sri 

(2015) 

 

 

Muhammad 

dan Ismi, 

2015 

 

 

Saputro dan 

Imroatul, 

2016 

2. Kualitas 

Website (X2), 

adalah 

metode 

untuk 

menilai 

kualitas situs 

web. 

1. Kualitas 

usabilitas 

adalah 

kualitas 

kemudaha

n dan 

kecepatan 

dalam 

1. Mudah dipelajari  

2. Interaksi situs 

jelas  

3. Mudah 

dinavigasikan  

4. Mudah digunakan 

5. Tampilan 

menarik  

Barnes dan 

Vidgen, 

2002 

 

Parasuraman 

et al, 2005 
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 pengopera

sian suatu 

aplikasi 

atau web 

dengan 

tampilan 

desain 

yang 

disampaik

an 

pengguna. 

 

6. Daya saing tinggi 

 

  2. Kualitas 

Informasi 

adalah 

kualitas 

website 

terakait 

dengan 

jumlah , 

akurasi 

dan 

bentuk 

informasi 

tentang 

produk 

dan jasa 

yang 

ditawarka

n pada 

sebuah 

1. Informasi akurat 

2. Informasi dapat 

dipercaya 

3. Informasi tepat 

waktu 

4. Informasi relevan 

5. Informasi mudah 

dimengerti 

6. informasi sangat 

detail 
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situs 

website. 

 

  3. Kualitas 

interaksi 

layanan 

adalah 

mutu dari 

keterlibata

n 

pengguna 

situs web 

ketika 

mereka  

mempelaj

ari situs 

web lebih 

dalam 

sehingga 

timbul 

rasa 

percaya 

dan 

empati.  

1. Reputasi yang 

baik 

2. Keamanan 

bertransaksi 

3. Barang yang 

dikirim sesuai 

dengan yang 

dijanjikan 

4. Kemudahan 

berkomunikasi 

dengan 

Perusahaan 

 

3. Promosi 

Penjualan 

(X1) adalah 

insentif 

jangka 

pendek guna 

 1. Frekuensi 

Promosi 

Penjualan 

2. Kemenarikan 

Promosi 

Penjualan 

Diansyah & 

Rahmat, 

2017 
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untuk 

menarik 

perhatian 

konsumen. 

3. Kuantitas 

Promosi 

Penjualan 

4. Waktu Promosi 

Penjualan 

5. Ketepatan 

Promosi 

Penjualan 

 

F. Jenis dan Sumber Data  

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan 

sekunder . 

1. Data Primer 

 Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, 

misalnya dari individu atau perseorangan. Data ini bisa berwujud hasil 

wawancara, pengisian kuesioner, atau bukti transaski seperti tanda 

pembelian barang dan karcis parkir (Umar, 2003). Pengumpulan data 

primer ini melalui pembagian kuisioner kepada responden yang telah 

ditentukan karakteristiknya. 

 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga 

tertentu yang sudah matang dan peneliti tinggal mengolah dan 

menggunakan data tersebut (Martono, 2010). Sumber data dalam data 

sekunder terdapat pada dokumen berupa grafik, angka, serta teks yang 

diperoleh dari Instansi dan media (Internet, surat kabar, majalah, TV, 

Tabloid). 

  

G. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

kuisioner (angket). Kuisioner adalah daftar pernyataan atau pertanyaan yang 
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dikirimkan kepada responden baik secara langsung atau tidak langsung atau 

melalui pos, Internet, atau perantara (Martono, 2010). Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan 

relevan sesuai masalah yang dibahas. 

 

1. Skala Pengukuran  

 Skala yang digunakan adalah skala likert, skala likert adalah skala 

pengukuran dengan lima kategori respons mulai dari ‘sangat tidak setuju’ 

hingga ‘sangat setuju’ yang mengharuskan responden untuk menunjukkan 

tingkat persetujuan atau ketidaksepakatan dengan masing-masing 

serangkaian pernyataan terkait objek stimulus. Biasanya setiap item pada 

skala likert memiliki lima tanggapan kategori, mulai dari “Sangat Tidak 

Setuju” hingga “ Sangat Setuju” (Malhotra & David, 2006).  

Responden penelitian diminta untuk mengisi kuisioner dengan 

memilih salah satu dari kelima pilihan alternatif jawaban yang tersedia. Skor 

yang diperoleh kemudian dijumlahkan menjadi skor total. Skor total yang 

besar menunjukkan pengaruh positif terhadap variabel terikat dalam 

penelitian.  

Tabel 3.2 Skala Likert  

Jawaban  Skor  

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N)  3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS)  1 

 Sumber : Agustina (2016)  

 

2. Analisis Angka Indeks Tanggapan Responden 

Analisis indeks tanggapan responden dilakukan untuk mengetahui 

persepsi umum responden terhadap setiap item kuesioner yang diajukan. 

Tanggapan responden diperoleh dengan menggunakan frekuensi jawaban 

responden dengan indeks persepsional.  Teknik skoring yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah minimum 1 dan maksimum 5. Skor yang 
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diberikan responden pada masing-masing pernyataan menggambarkan 

bagaimana persepsi mereka terhadap penelitian. Perhitungan indeks 

jawaban responden dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 

 Indeks = 
(%𝐹1𝑋1)+ (%𝐹2𝑋2)+(%𝐹3𝑋3)+(%𝐹4𝑋4)+(%𝐹5𝑋5)

5
 

Dimana : 

 %F1  = Frekuensi responden yang menjawab 1 dari skor  

   yang digunakan dalam daftar pertanyaan kuesioner 

 %F2  = Frekuensi responden yang menjawab 2 dari skor  

   yang digunakan dalam daftar pertanyaan kuesioner. 

 %F3 = Frekuensi responden yang menjawab 3 dari skor   

    yang digunakan dalam daftar pertanyaan kuesioner. 

 %F4 = Frekuensi responden yang menjawab 4 dari skor  

    yang digunakan dalam daftar pertanyaan kuesioner. 

 %F5 = Frekuensi responden yang menjawab 5 dari skor  

    yang digunakan dalam daftar pertanyaan kuesioner. 

 Rentang skor jawaban responden dari 1 hingga 5 dengan total 

reponden berjumlah 125, sehingga indeks yang dihasilkan berangkat dari 

angka 25 hingga 125 dengan rentang sebesar 100 . Kemudian rentang skala 

ini dibagi 5 untuk mendapatkan rentang nilai indeks persepsi dalam setiap 

kelas sehingga dihasilkan rentang sebesar 20 . Rentang ini digunakan 

sebagai dasar interpretasi nilai indeks sebagai berikut (Ferdinand, 2006) : 

25,00  –  45,00  = Sangat Rendah 

45,01  –  65,00  = Rendah 

65,01  –  85,00  = Sedang 

85,01  –  105,00  = Tinggi 

105,01 – 125,00  = Sangat Tinggi 

 

H. Teknik Pengujian Instrumen  

 Dalam suatu pengujian data sangat diperlukan suatu uji yaitu yaitu uji 

Validitas dan Realibilitas agar instrument-instrumen yang telah dipersipakan 
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dalam mengumpulkan data riset benar-benar dapat diukur. Dengan demikian, 

agar hasil riset dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka informasi 

yang menyangkut validitas dan reliabilitas sebagai alat pengukur harus 

disampaikan. 

1. Uji Validitas  

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat 

mengukur apa yang ingin diukur . Jika periset menggunakan kuesioner 

dalam pengumpulan data , kuesioner yang disusunnya harus mengukur apa 

yang ingin diukur (Umar, 2003).  

 Validitas data akan sangat ditentukan oleh keadaan responden ketika 

dalam menjawab kuesioner. Bila sewaktu menjawab semua pertanyaan 

ternyata responden bebas tanpa ada rasa malu atau rasa takut, maka data 

yang diperoleh akan valid dan reliabel, tetapi bila si responden merasa malu, 

takut, cemas akan jawabannya ,maka besar kemungkinan dia akan 

memberikan jawaban yang tidak benar (Umar, 2003). 

 Arikunto (2006) mengungkapkan bahwa terdapat langkah-langkah 

pengujian validitas yang dapat dijelaskan seperti berikut. 

a. Mendefinisikan secara operasional suatu konsep yang akan diukur 

hendaknya dijabarkan terlebih dahulu sehingga operasionalnya dapat 

dilakukan. 

b. Melakukan uji coba pengukuran tersebut pada sejumlah responden. 

Responden diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada . 

Disarankan agar jumlah responden untuk uji coba minimal 30 orang. 

Dengan jumlah minimal 30 orang ini, distribusi skor (nilai) akan lebih 

mendekati kurva normal. 

c. Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban.  

d. Menghitung nilai korelasi antara data pada masing-masing pernyataan 

skor total dengan memakai rumus teknik korelasi Bivariate Person 

Product moment , yang rumusnya seperti ; 
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𝑛∑𝑥𝑦 − (∑𝑥)(∑𝑦)

√{𝑛∑𝑥2 − (∑𝑥)2}{𝑛∑𝑦2 − (∑𝑦)2}
 

 

Keterangan : 

rxy  = Koefisien korelasi antara butir dengan jumlah skor 

x  = Skor butir  

y  = Jumlah skor  

n  = Banyaknya sampel  

Cara penentuan validitasnya yaitu dengan menggunakan dua 

sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Dengan kriteria pengujian apabila r 

hitung > r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item 

pertanyaan kuesioner berkorelasi signifikan terhadap skor total dapat 

dinyatakan valid. Namun jika r hitung < r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 

0,05) atau r hitung negatif, maka instrumen atau item pertanyaan 

kuesioner tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total sehingga 

dapat dinyatakan tidak valid.  

Uji validitas selanjutnya adalah dengan melihat nilai 

signifikansi pada skor total. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka 

instrumen pertanyaan kuesioner dapat dinyatakan valid sedangankan 

jika nilai signifikansi > 0,05 maka instrumen dinyatakan tidak valid. 

 

2. Uji Reliabilitas  

Jika alat ukur telah dinyatakan valid, selanjutnya realibilitas alat ukur 

tersebut diuji. Realibilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan 

konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama 

(Umar, 2003). Makin kecil kesalahan pengukuran, maka makin reliabel 

alat pengukur. Sebaliknya makin besar kesalahan pengukuran, maka 

makin tidak reliabel alat pengukur tersebut. Besar-kecil kesalahan 

pengukuran dapat diketahui antara lain dari nilai korelasi antara hasil 

pengukuran pertama dan kedua (Umar, 2003). Bila nilai (r) dikuadratkan, 

maka hasilnya disebut koefisien determinasi (coefisien of determination) 
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yang merupakan petunjuk besar-kecil hasil pengukuran yang sebenarnya. 

Semakin tinggi angka korelasi, makin besar nilai koefisien determinasi, 

dan makin rendah kesalahan pengukurannya. 

Umar (2003) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa teknik 

pengukuran tingkat reliabilitas salah satunya adalah dengan menggunakan 

teknik Cronbach. Teknik Cronbach adalah dengan mencari reliabelitas 

instrument yang skornya bukan 0-1 , tetapi merupakan rentangan antara 

beberapa nilai, misalnya 0-10 atau 0-100 atau bentuk skala 1-3, 1-5 atau 1-

7 dan seterusnya dapat menggunakan teknik dari Cronbach. Rumus ini 

ditulis seperti berikut : 

r11 = (
𝐾

𝐾−1
) (1 −  

∑ 𝜎
𝑏2

𝜎𝑡2
) 

 Keterangan : 

R = Indeks reliabilitas 

k = banyaknya butir pertanyaan 

∑𝜎𝑏2= Jumlah vaarians butir  

𝜎𝑡2 = Varians total  

Jika nilai Cronbach Alpha dari suatu variabel lebih besar dari 0,60 

maka butir pertanyaan yang diajukan dalam pengukuran instrumen tersebut 

memiliki reliabilitas yang memadai. Sebaliknya, jika nilai Crocbach Alpha 

dari suatu variabel lebih kecil dari 0,60 maka butir pertanyaan tersebut 

tidak reliabel (Ghozali, 2018). 

  

I. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda merupakan alat 

analisis yang digunakan untuk mengukur suatu permasalahan yang 

menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Analisis regresi berganda dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas 

(Promosi Penjualan dan Kualitas Website) terhadap variabel terikat 

(Keputusan Pembelian). Secara umum model regresi linier berganda adalah :  
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Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

 

Keterangan: 

Y  = Keputusan Pembelian 

a  = Konstanta  

b1 = Koefisien Regresi Promosi Penjualan   

b2 = Koefisien Regresi Kualitas Website  

X1 = Promosi Penjualan   

X2 = Kualitas Website  

e  = Error Term (residual) 

 

J. Uji Asumsi Klasik  

 Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi sehingga persamaan regresi 

yang dihasilkan akan valid jika digunakan memprediksi suatu masalah. Uji 

asumsi tersebut terdiri dari :   

1. Uji Normalitas  

 Uji normalitas merupakan uji distribusi data yang akan dianalisis, 

apakah variabel penelitiannya memiliki penyebaran yang normal atau tidak. 

Untuk mengetahui apakah data sudah berdistribusi normal atau tidak dapat 

menggunakan uji Kolmogorof-Smirnov. Pada uji Kolmogorof-Smirnov, jika 

hasil analisis menunjukkan nilai Sig < 0,05, artinya data tidak berdistribusi 

normal. Sebaliknya, jika hasil analisis memiliki nilai Sig > 0,05 maka data 

bersistribusi normal. Data yang berdistribusi normal berarti data hasil 

penyebaran kuesioner memang sesuai dengan teori yang digunakan 

(Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015). 

 

2. Uji Heteroskedastisitas  

Heteroskedastisitas merupakan variasi residual tidak sama dari suatu 

pengamatan ke pengamatan lain. Variasi residual harus bersifat 

homoskedastisitas, yaitu pengamatan satu dengan pengamatan yang lain 
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sama agar memberikan pendugaan model yang lebih akurat (Lupiyoadi dan 

Ikhsan, 2015).  

Gejala heteroskedastisitas diuji menggunakan uji Gelejser dengan cara 

menyusun regresi antara nilai absolut residual dengan variabel bebas. 

Apabila masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap absolut residual (α = 0,05) maka dalam model regresi tidak terjadi 

gejala heteroskedastisitas (Sanusi, 2011).   

 

3. Uji Multikolinieritas 

Salah satu asumsi model regresi linier berganda adalah bahwa tidak 

terjadi korelasi yang signifikan antar variabel bebasnya. Jika hal tersebut 

terjadi maka dalam statistika disebut dengan kasus Multikolineritas (Umar, 

2003) . Untuk mengetahui apakah suatu model regresi yang dihasilkan 

UJIUJImengalami gejala multikolinieritas, dapat dilakukan dengan dua cara 

(Raharjo, 2014) : 

a. Melihat nilai Tolerance 

1) Jika nilai Tolerance > 0,10 berarti tidak terjadi Multikolinieritas  

terhadap data yang di uji. 

2) Jika nilai Tolerance < 0,10 berbati terjadi Multikolieritas terhadap 

data yang diuji. 

b. Melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) 

1) Jika nilai VIF > 10 berarti telah terjadi multikolinieritas yang tinggi 

2)  jika nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas  

 

4. Uji Autokorelasi  

Autokorelasi adalah Korelasi antara sesama urutan pengamatan dari 

waktu ke waktu (Umar, 2003). Untuk melihat atau mendeteksi ada 

tidaknya gejala autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson (DW-Test), 

dengan menggunakan rentang seperti dibah ini : 
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Gambar  3.1 Rentang pengkuran Autokorelasi 

Keterangan : dL = batas bawah nilai DW 

        du = batas atas nilai DW 

Cara mencari autokorelasinya adalah dengan mencocokan posisi DW 

dengan du, dl, d-du dan 4-dl, dengan syarat seperti yang sudah di 

perlihatkan pada rentang tersebut.  

1. Apabila du < DW < 4-du maka tidak terdapat autokorelasi 

2. Apabila du ≤ DW ≤ du atau 4-du ≥ DW ≥ 4-du maka tidak ada  

 kesimpulan yang dapat diambil 

3. Apabila DW < dl maka terjadi autokorelasi positif 

4. Apabila DW > 4-dl maka terjadi autokorelasi negatif 

 

K. Uji Hipotesis  

1. Uji t 

Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara 

parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini 

yang diuji yaitu Kualitas Website berpengaruh secara parsial dan 

signifikan terhadap Keputusan Pembelian (H1).   

Promosi Penjualan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian (H2). Uji t merupakan uji yang digunakan ketika 

peneliti ingin menguji beda mean dari dua kelompok sampel. Tujuannya 

adalah membandingkan rata-rata dari dua kelompok sampel yang tidak 

berhubungan satu dengan yang lain (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015). Kriteria 

pengujian : 
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a. Jika t hitung > t tabel dan memiliki nilai sig < 0,05 maka menunjukkan 

bahwa variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

b. Jika t hitung < t tabel dan memiliki nilai sig > 0,05 maka menunjukkan 

bahwa variabel bebas secara individual tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat.   

Perhitungan ttabel adalah dengan melihat tingkat signifikansi yang 

diambil sebesar 0,05 atau 95% dengan sampel (n) = 125. 

 

2. Uji f  

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini yang diuji 

yaitu Promosi Penjualan dan Kualitas layanan Website bersama-sama 

berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian (H3). 

Uji statistik f merupakan uji simultan. Uji f menunjukkan apakah 

semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.  Kriteria 

pengujian : 

a. Jika F hitung > Ftabel dan  memiliki nilai sig ≤ 0,05 maka 

menunjukkan bahwa variabel bebas secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel terikat. 

b. Jika F hitung < F tabel memiliki nilai sig ≥ 0,05 maka menunjukkan 

bahwa variabel bebas tidak berpengaruh secara simultan terhadap 

variabel terikat. 

Perhitungan Ftabel adalah dengan melihat tingkat signifikansi yang 

diambil sebesar 0,05 atau 95% dengan sampel (n) = 125.  


