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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini merupakan suatu penelitian kuantitatif. 

Sugiyono.(2014) Metode penelitian kuantitatif merupakan metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel dengan 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Metode analisis ini dilakukan terhadap data yang diperoleh dari hasil 

jawaban kuesioner dan digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk 

angka-angka dan perhitungan dengan metode statistik. Data tersebut harus 

diklasifikasikan dalam kategori tertentu dengan menggunakan tabel-tabel 

tertentu untuk memudahkan dalam menganalisis, untuk itu akan digunakan 

program analisis SPSS. SPSS adalah suatu program pengolah data statistik 

yang berfungsi menganalisis data, melakukan perhitungan statistik baik 

untuk statistik parametrik maupun non-parametrik dengan basis windows ( 

Priyatno, 2012). 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Menurut Sugiyono (2007) Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, kemudian ditarik kesimpulan. 
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Sekaran (2000) Populasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari 

kumpulan orang, kejadian, atau sesuatu yang menarik yang akan diteliti 

oleh peneliti. Dalam penelitian ini  populasi yang akan digunakan adalah 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

 

2. Sampel 

 Menurut Sugiyono (2007) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karateristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian 

ini adalah mahasiswa universitas muhammadiyah surakarta. Dalam 

penelitian ini akan menggunakan pendekatan non probability sampling 

dengan teknik Accidental Sampling yaitu taknik penentuan sempel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/isidentil 

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang 

orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 

2002).  

 Widiyanto (2008) mengatakan bahwa dalam penentuan sampel jika 

populasinya besar dan jumlahnya tidak diketahui maka digunakan rumus : 

 𝑛 =
(𝑧2)

4(𝑚𝑜𝑒)2
 

 n = 
1,962

4(0,1)2
= 96,04 = 100 

Keterangan 

 n = jumlah sampel 
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 z = Tingkat keyakinan yang dalam penentuan sampel 95% = 1,96 

moe = Margin of error atau kesalahan maksimum yang bisa ditoleransi,  

                biasanya 10 % . 

 Widiyanto (2008) mengatakan bahwa jumlah sampel yang 

digunakan adalah sebanyak 100 responden dengan penentuan 

sampel.Jumlah responden sebanyak 100 orang tersebut dianggap sudah 

representative karena sudah lebih besar dari batas minimal sampel. 

 

C. Data dan Sumber Data 

 Data yang dalam penelitian ini menggunakan data primer.  

Indrianto (2012) Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber aslinya. Data primer dalam penelitian ini 

adalah data yang diperoleh secara langsung penyebaran kuisioner kepada 

responden sebagai sumber informasimengenai kepercayaan, Iklan, resiko 

dan keputusan pembelian. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan kuesioner. Menurut Ferdinand (2006) kuesioner merupakan 

daftar yang mencakup semua pernyataan dan pertanyaan yang akan 

digunakan untuk mendapat data, baik yang dilakukan melalui telepon, surat 

atau bertatap muka. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan 

kusioner kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai 
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pengguna e-commerce. Dengan menggunakan data responden berupa jenis 

kelamin, usia, asal kota, pekerjaan. 

 

E. Instrumen Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2012) instrumen penelitian adalah suatu alat 

yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang 

diamati dan secara spesifik. Instrumen dalam penelitian ini berupa angket  

dengan butir-butir pertanyaan untuk di  tanggapi oleh responden. Skala 

pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala likert. Skor 

yang digunakan untuk masing –masing pertanyaan terdiri dari 5 tingkatan 

yaitu : 

 a) SS  : Sangat Setuju  skor 5 

 b) S    : Setuju   skor 4 

 c) KS : Kurang Setuju  skor 3 

 d) TS : Tidak Setuju  skor 2 

 e) STS Sangat Tidak Setuju skor 1 

 

F. Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu berupa variabel 

bebas dan variabel terikat berikut deifinisi operasional variabel dalam 

penelitian ini. 

Variabel Pengertian Indikator 
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Kepercayaan 

(x1) 

kepercayaan adalah ketika 

konsumen memiliki 

keyakinan terhadap 

integritas, benevolence, 

competency, dan 

predictability dari penjual. 

Ferrinadewi (2008).    

1. Integritas  

2. Benevolence  

   (kebaikan hati)  

3. Competency  

   (kompetensi)  

4.Predictability  

  (kemampuan 

    memenuhi  

    ekspektasi)  

Iklan (x2) Iklan adalah segala bentuk 

penyajian nonpersonal dan 

promosi ide, barang atau 

jasa oleh suatu sponsor 

tertentu yang memerlukan 

pembayaran. Kotler and 

Armstrong.(2010)  

 

1.Pesan yang  

   disampaikan  

   dalam iklan 

2.Efektivitas 

media yang  

   digunakan 

3.Perolehan 

informasi dari  

   iklan . 

4.Keyakinan  

   Untuk membeli  

   produk. 

Persepsi Resiko 

(x3) 

Persepsi risiko adalah 

sebagai ketidakpastian yang 

dihadapi konsumen ketika 

mereka tidak mampu 

melihat kemungkinan yang 

akan terjadi dari keputusan 

1.Efisiensi       

   Waktu 

2.Pengiriman  

   sesuai alamat 

3.Keamanan  

   produk 
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pembelian yang dilakukan. 

Suryani (2008).  

 

4.Kerahasiaan  

data pribadi 

5.kualitas bahan  

   dari produk 

 

Keputusan 

Pembelian (y) 

Keputusan pembelian  

adalah pemilihan dari dua 

atau lebih alternatif 

pilihankeputusanpembelian. 

Schiffman, Kanuk (2013) 

1.Kemantapan  

   Pada sebuah  

   produk  

2.Kebiasaan  

   dalam membeli  

   produk  

3.Pelayanan   

   yang cepat   

   dalam  

   pembelian 

4.Harga lebih  

   murah 

 

G. Teknik Analisis Data 

1.Uji Asumsi Klasik 

a.Uji Normalitas  

 Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel 

pengganggu atau residualdalam model regresi memiliki distribusi yang 

normal.Pada penelitian ini menggunakan kolmogorov-Sminov (KS) 

sebagai metode uji normalitas yang dapat digunakan untuk menguji 

normalitas residual. Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai 

signifikansi diatas 0,05. Ghozali (2009)  
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b.Uji Heteroskedastisitas  

 Uji heterosdekastisitas digunakan untuk menguji apakahterjadi 

ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan yang lain dalam 

model regresi. penelitian ini menggunakan uji Glejsersebagai cara untuk 

mengukur ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi. apabila 

probabilitas signifikansinya >0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

model regresi tidak memiliki adanya heterosdekastisitas. Ghozali (2009) 

 

c.Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakahadanya 

korelasi antar variabel bebas dalam model regresi ditemukan.Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

bebas.Penelitian ini menggunakan nilai Variance Inflation Faktor 

(VIF)untuk mengetahui adanya multikolinearitas dalam model regresi, “ 

Jika nilai VIF ≥ 10, maka terjadi multikolinearitas” Ghozali (2009) 

 

2. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi bergandadigunakan untuk mengukur kekuatan 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, serta untuk 

menunjukkan arah hubungan variabel-variabel tersebut. Bentuk 

persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini  adalah Suharyadi 

(2009) 
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   Y = a +b1X1+b2X2+b3X3+e 

Keterangan 

 Y  = Keputusan Pembelian 

 X1 = Kepercayaan 

 X2 = Iklan Online 

 X3 = Persepsi Resiko 

 a = Konstanta 

 b = Koefisien arah regresi 

 e = standar eror 

 

3. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Ketepatan Model (Uji F) 

 Menurut Ferdinand (2006) Pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana variabel bebas yang digunakan mampu 

menjelaskan variabel terikat.Dalam penelitian ini yaitukepercayaan 

konsumen (X1), iklan online (X2), persepsi resiko e-commerce) (X3) 

secara stimultan berkaitan terhadap variabel terikat yaitu keputusan 

pembelian (Y), dan apakah model tersebut sesuai atau tidak. Kriteria 

pengukuran yang digunakan : 

1) Jika nilai Fhitung>Ftabel, berarti ada pengaruh serentak dari semua 

variabel bebas terhadap variabel terikat.  

2) Jika nilai Fhitung<Ftabel, berarti tidak ada pengaruh serentak dari 

semua variabel bebas terhadap variabel  terikat. 
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b. Uji Signifikansi (Uji t) 

 Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen.Ghozali(2006).Untuk memberikan interpretasi 

terhadap uji tdapat dijelaskan. Apabila nilai thitung<ttabel maka suatu 

variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen 

secara tidak signifikan pada taraf signifikansi 0,05 

 

c.  Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi (R2) untuk mengukur kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen.Nilai R2 adalah antara 0 

dan 1. Nilai R2 yang kecil  berarti kemampuan variabel-variabel bebas 

dalam mejelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. Kelemahan 

dalam penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah 

variabel bebas yang dimasukkan kedalam model. Ghozali (2009)  

 

4.Uji Validitas & Uji Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut Ghozali (2009).Metode yang digunakan untuk menilai validitas 
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kuesioner tersebut adalah korelasi produk momen. Cara ini diukur 

dengan membandingkan nilai Rhitung pada tabel dengan nilai Rtabel 

dengan ketentuan untuk degree of freedom (df) = n-k, di mana n adalah 

jumlah sampel yang digunakan dan k adalah jumlah variabel bebasnya 

Ghozali (2009). Apabila Rhitung >Rtabel dengan taraf signifikan 0,05, 

maka dapat dikatakan bahwa kuesioner tersebut dinyatakan valid. 

 

b. Uji Reliabilitas 

 Uji realibilitas adalah untuk mengukur indikator dari variabel atau 

konstruk pada suatu kuesioner.Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika 

jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsistenatau stabil dari 

waktu ke waktu. Penngukuran ini hanya dilakukan sekali dan kemudian 

hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi 

antar jawaban pertanyaan. Suatu variabel dikatakan reliabel jika  

memiliki nilai Cronbach Alpa > 0,60. Ghozali (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


