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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pada bab ini berisi tahapan-tahapan sistematis yang digunakan dalam melakukan 

penelitian.  

3.1 Tahapan Penelitian 

Berikut merupakan flowchart (diagram alir) penelitian yang bisa dilihat pada 

gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Flowchart Tahapan Penelitian 
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3.2 Deskripsi Metodologi Penelitian 

Berikut merupakan penjelasan dari setiap tahapan penelitian yang akan dilakukan 

dari awal hingga selesai. 

 

3.2.1 Tahap Identifikasi dan Penelitian Awal 

Pada tahap ini merupakan cara peneliti untuk memperkirakan dan menguraikan 

masalah yang sedang terjadi di perusahaan. Terdapat beberapa tahap yaitu: 

1.  Studi literatur 

Studi literatur adalah melakukan pencarian referensi terhadap teori-teori yang 

mendukung untuk memperdalam pemahaman tentang masalah yang akan diteliti. 

Penggunaan referensi yang digunakan antara lain dari buku teks, jurnal penelitian, 

penelitian tugas akhir yang berhubungan dengan analisis kualitas website, serta 

sumber-sumber lain yang dapat membantu dalam mengerjakan penelitian ini.  

2.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah didapat setelah melakukan studi pustaka. Yang menjadi fokus 

masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitas layanan 

website fashion e-commerce, yaitu Berrybenka dengan metode Webqual 4.0 dan 

Importance Performance Analysis (IPA). 

3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah untuk menilai kualitas situs web Sophie 

Paris dan Berrybenka berdasarkan persepsi pengguna dengan menggunakan metode 

Webqual 4.0 terhadap situs web Berrybenka serta untuk mengetahui seberapa penting 

atribut layanan membutuhkan perbaikan atau peningkatan dengan menggunakan 

metode IPA. 

 

3.2.2 Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Adapun data yang dibutuhkan peneliti yaitu, data peringkat fashion e-
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commerce di Indonesia yang dihimpun oleh IPrice.id pada tahun 2020 dan data 

kuisioner. 

3.2.2.1 Penyusunan Kuisioner 

Penyusunan isi kuisioner pada penelitian ini mengacu pada instrumrn-

instrumen berdasarkan tiga dimensi Webqual 4.0 yang dikelompokkan menjadi 22 

butir pertanyaan. Selain itu, kuisioner penelitian ini juga mengacu pada penelitian 

Jarosław Wątróbski et.al (2016) yang membagi 3 dimensi Webqual 4.0 menjadi 5 

kategori, menjadi: kegunaan (usability), desain situs (site design), kualitas informasi 

(information quality), kepercayaan (trust), dan empati (empathy). Dimensi kegunaan 

dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori kegunaan dan desain. Dimensi kualitas 

informasi diubah menjadi kategori informasi. Dimensi kualitas layanan interaksi dibagi 

menjadi dua kategori, yaitu kategori kepercayaan dan empati. 

Berikut adalah tabel kuisioner yang disusun berdasarkan Barnes dan Vidgen 

(2002) serta pengkategorian yang dilakukan oleh Jarosław Wątróbski et.al (2016):  

Table 3.1 Kuisioner Webqual 4.0  

Dimensi Kategori Pertanyaan 

U
sa

b
il

it
y 

Usability 

1. Saya menemukan situs ini mudah untuk dioprasikan 

2. Interaksi dengan situs jelas dan mudah dimengerti 

3. Situs memiliki petunjuk yang jelas 

4. Situs mudah digunakan 

Site Design 

5. Situs memiliki tampilan yang menarik 

6. Desain sesuai dengan tipe situsnya 

7. Situs ini meningkatkan kompetensi/persaingan 

8. Situs ini memberikan pengalaman positif untuk saya 

In
fo

rm
a
ti

o
n
 Q

u
a
li

ty
 

Information  

9. Menyediakan informasi yang akurat 

10. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya 

11. Menyediakan informasi yang tepat waktu/uptodate 

12. Menyediakan informasi yang relevan 

13. Menyediakan informasi yang mudah dimengerti 

14. Menyediakan informasi secara detail 

15. Memberikan informasi dalam format yang sesuai 
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S
er

vi
ce

 I
n
te

ra
ct

io
n
 

Q
u
a
li

ty
 

Trust 

16. Memiliki reputasi yang baik 

17. Memberikan rasa aman saat melakukan transaksi 

18. Informasi pribadi saya tersimpan dengan aman 

22. Saya merasa yakin barang/pelayanan akan dikirim 

sesuai dengan yang dijanjikan 

Empathy 

19. Menciptakan kesan personal 

20. Memiliki komunitas 

21. Memberikan kemudahan untuk berkomunikasi 

dengan organisasi 

 

3.2.2.2 Penyebaran Kuisioner 

Dalam penelitian ini, penyebaran kuisioner dibuat dalam bentuk Google Form 

(online) dengan kriteria responden antara lain: 1) Laki-laki atau Perempuan; 2) Umur 

17 tahun ke atas; 3) pernah menggunakan/melakukan transaksi pada situs Berrybenka. 

Kuisioner dibagi menjadi dua perspektif, yaitu berdasarkan tingkat kinerja dan 

tingkat kepentingan. Untuk penilaian tiap atribut kuisioner tingkat kinerja dinilai 

dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5 antara lain: [1] sangat tidak setuju, [2] 

tidak setuju, [3] netral, [4] setuju, dan [5] sangat setuju. Begitu juga penilaian tiap 

atribut untuk tingkat kepentingan menggunakan skala likert 1 sampai 5 antara lain: [1] 

sangat tidak penting, [2] tidak penting, [3] netral, [4] penting, dan [5] sangat penting. 

 

3.2.2.3 Metode Pengambilan Sampel 

Metode penarikan sampel adalah nonprobability sampling dengan prosedur 

purpose sampling. Dengan nonprobability sampling, anggota populasi tidak memiliki 

peluang terpilih yang sama untuk dijadikan sampel. Dan pada prosedur purpose 

sampling, pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan atau kriteria 

tertentu. Dalam penelitian ini akan diuji bagaimana kualitas website berdasarkan 

persepsi penggunanya, maka peneliti menetapkan kriteria sebagai syarat untuk 

dijadikan sampel yaitu para pengguna yang pernah menggunakan kedua website 

tersebut. 
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Penentuan sampel  dan metode sampling perlu menjadi perhatian karena akan 

mempengaruhi pengumpulan data yang benar dan terukur. Penentuan jumlah sampel 

dilakukan untuk menghitung jumlah sampel minimum yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Sampel yang diambil dalam penelitian berjumlah 110 responden. Penentuan 

jumlah sampel responden didasarkan pada pernyataan Supranto (2001), yang 

menyatakan bahwa ukuran sampel yang baik dapat ditentukan dengan cara, jumlah 

pertanyaan (kriteria) dalam kuisioner dikali dengan lima (5) sampai sepuluh (10). Jadi, 

dalam penentuan jumlah sampel pada penelitian ini, perhitungannya adalah 22 

pertanyaan x 5 = 110, maka sampel penelitian yang digunakan adalah sebanyak 110 

responden. 

 

3.2.2.4 Penyusunan Hasil Kuisioner 

Penyusunan kuisioner dilakukan untuk mempermudah dalam uji validitas 

hingga analisa dengan metode webqual. Selain itu, hasil kuisioner dianalisis untuk 

mengetahui kesimpulan berdasarkan pada kriteria responden. 

 

3.2.3 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kehandalan dan 

kesahihan suatu instrument (Arikunto, 2010). Teknik uji validitas yang digunakan 

adalah teknik Corrected Item Total Correlation. Uji validitas dilakukan dengan 

mengukur korelasi antara variabel dengan total skor variabel. Kriteria validasi suatu 

pertanyaan dapat ditentukan jika 𝑟 hitung > 𝑟 tabel, maka pertanyaan yang diajukan 

valid. Sebaliknya, jika 𝑟 hitung < 𝑟 tabel, maka pertanyaan yang diajukan tidak valid. 

Uji reliabilitas atau uji keandalan digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu 

alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hasil pengukuran dapat dipercaya 

apabila dalam beberapa kali pengukuran hasil yang didapatkan relatif sama, selama 

aspek pengukuran belum berubah (Azwar, 2003). Untuk mengetahui koefisien 

reliabilitas dilakukan dengan melakukan skala uji. Untuk menentukan koefisien 
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relilabilitas, digunakan teknik Cronbach’s Alpha. Sebuah instrument dapat dikatakan 

reliabel apabila memenuhi standard koefisien Cronbach’s Alpha, yaitu nilai 

Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2013). Semakin besar nilai α cronbach 

yang didapat, maka semakin tinggi tingkat reliabilitas penelitian yang dilakukan.  

Keriteria reliabilitas menurut Guinford (Azwar, 2003) adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2 Kriteria Reliabilitas 

Kriteria Koefisien Reliabilitas 

Sangat Reliabel 

Reliabel 

Cukup Reliabel 

Kurang Reliabel 

Tidak Reliabel 
 

> 0,9 

0,7 – 0,9 

0,4 – 0,7 

0,2 – 0,4 

< 0,2 
 

  

 Jika hasil uji validitas dan reliabilitas yang dinyatakan tidak valid atau tidak 

reliabel, maka akan dilakukan drop pertanyaan atau membuang item-item soal (atribut) 

yang tidak valid atau reliabel setalah melakukan pengujian 

 

3.2.4 Tahap Pengolahan Data 

Pada tahap ini dijelaskan mengenai pengolahan data dari pengumpulan data yang 

telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap pengolahan data, dibagi menjadi dua metode 

penentuan variabel keputusan, yaitu menggunakan metode Webqual 4.0 dan metode 

Importance Performance Analysis (IPA).  

 

3.2.4.1 Pengukuran kualitas website dengan metode Webqual 4.0 

Tahapan pengukuran kualitas website mengacu pada tiga dimensi Webqual 4.0, 

yaitu: kegunaan, kualitas informasi, dan kualitas interaksi layanan. Untuk melihat 

standar kualitas website, dilihat dari nilai WQI (persamaan 4). Nilai WQI didapatkan 

dari hasil pembagian antara nilai weighted score (persamaan 3) dengan maximum score 

(persamaan 2) yang didapatkan dari masing-masing indikator. 
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3.2.4.2 Menentukan Prioritas Peningkatan Layanan dengan metode IPA 

Metode IPA mempunyai fungsi utama untuk menampilkan informasi tentang 

faktor-faktor pelayanan yang menurut konsumen sangat mempengaruhi kepuasan dan 

loyalitasnya, dan faktor-faktor pelayanan yang menurut konsumen perlu diperbaiki 

karena pada saat ini belum memuaskan.  

Pada metode Importance Performance Analysis (IPA), dilakukan pengukuran 

tingkat kesesuaian yang merupakan hasil perbandingan antara skor kinerja pelaksanaan 

dengan skor kepentingan. Selanjutnya dilakukan pemetaaan atribut layanan 

berdasarkan Kuadran Analisis yang mengelompokkan dimesi kualitas layanan 

menjadi: Kuadaran 1 (pertahankan prestasi), kuadran 2 (prioritas utama), kuadran 3 

(prioritas rendah), dan kuadran 4 (cenderung berlebihan).  Pengelompokan tersebut 

bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja dari kualitas layanan dari website 

Berrybenka berdasakan tingkat kepuasan dan kinerja yang dirasakan oleh pengguna 

website.  

 

3.2.5 Tahap Analisis dan Pembahasan 

Pada tahap ini dilakukan analisis dan interpretasi terhadap hasil dari metode 

Webqual 4.0 dan Importance Performance Analysis (IPA) yang diperoleh. Analisa 

yang dilakukan berdasarkan efisiensi dari hasil perhitungan kedua metode. 

 

3.2.6 Tahap Kesimpulan dan Saran 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari penelitian. Peneliti menarik kesimpulan 

dari hasil penelitian dan memberikan saran bagi penelitian selanjutnya untuk 

mengembangkan lagi metode yang digunakan dalam penelitian ini.  

 

 

 


