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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Pendekatan Penelitian 

 Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu ( Sugiyono, 2015). Metode yang digunakan 

oleh penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Bell dan Bryman (2015) 

metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data numerical dan 

menunjukan hubungan antara teorii dan penelitian secara deduktif. Penelitian ini 

menggunakan analisa faktor konfirmatori (confirmatory factor analysis). Metode analisa 

ini digunakan untuk menguji dimensionalitas atas suatu konstruk. 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini akan dilakukan secara online kepada para individu yang memiliki 

pengalaman dalam melakukan transaksi pembelian furniture secara online di Indonesia. 

Waktu penelitian adalaH bulan Januari hingga bulan Juli tahun 2017. Berikut adalah 

tahap dan waktu pelaksanaan penelitian yang direncanakan: 

Tabel 4.1 Tahapan Kegiatan 

No Tahapan Kegiatan 

Waktu Pelaksanaan (2017) 

Januari Febuari Maret April Mei Juni Juli 

1 Persiapan        

2 Survei        

3 Pengambilan Data        

4 Olah Data        
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5 Konsultasi        

Sumber: Data Diolah (2017) 

4.3 Metode Pengambilan Sampel 

4.3.1 Populasi Penelitian 

 Menurut Begmen dan Bell (2015) Populasi adalah suatu tempat di mana sampel 

untuk penelitian dipilih. Populasi tersebut dapat berupa Negara, kota, ataupun 

perusahaan dan definisi populasi tidak terbatas pada jumlah orang dalam suatu tempat. 

Selain itu menurut Sugiyono (2012) suatu populasi yang digunakan harus terdiri dari 

subyek atau obyek yang memiliki karakteristik serta kualitas yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk dipelajari. Populasi penelitian ini adalah sebanyak 75 orang konsumen 

yang pernah melakukan pembelanjaan furniture secara online. 

4.3.2 Sampel Penelitian 

 Begmen dan Bell (2015) mendefinisikan sampel sebagai bagian dari populasi 

yang dipilih untuk penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian ini, Rumus Slovin digunakan 

untuk menentukan ukuran sample. 

Rumus Slovin : 

n = ___N____ 

       1+(N x e2) 

Keterangan : 

n = Ukuran sampel 

N = Populasi 
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e2 = Presentase kesalahan pengambilan sampel yang diinginkan 

 Populasi responden pada penelitian ini adalah sebanyak 75 orang konsumen, 

maka dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat 

error 5% adalah sebagai berikut: 

n = ___75___ 

       1+(75 x 0.052) 

 

n = ___75___ 

           1.125 

n = 63.1578  dibulatkan menjadi 64 orang 

Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 64 orang 

Teknik penelirian sampel menggunakan purposive sampling technique dikarenakan 

adanya kriteria dalam pemilihan sample, yaitu: konsumen MUSE yang pernah 

melakukan pembelian furniture secara online. 

4.4 Metode dan Prosedur Pengumpulan Data 

4.4.1 Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif, yaitu 

pengolahan data yang berupa angka atau bilangen dengan menggunakan perhitungan 

matematika. 

4.4.2 Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 macam yaitu, 

sumber data primer dan sumberdata sekunder. Data primer merupakan data yang 

didapat langsung dari sumbernya. Pada peneliatian ini data primer diperoleh melalui 
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kuisioner yang diberikan kepada para responden. Data sekunder adalah data yang 

diperolah dari refrensi penelitian terdahulu.Pada penelitian ini data sekunder didapat dari 

studi kepustakaan yang diperoleh dari referensi literature terdahulu.yang berhubungan 

dengan penelitian ini (Sugiyono, 2012) 

4.4.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan kuisioner. Kuisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis untuk para responden. 

( Sugiyono,2012) 

4.4.4 Instrumen Penelitian 

 Menurut Arikunto (2010) instrument penelitian adalah alat perantara yang 

digunakan agar kegiatan peneliatan lebih sistematis . Dalam penelitian ini skala linkert 

diginakan dalam kuisioner. Menurut Malhotra (2012) skala likret terdiri dari pertanyaan 

dan skala respon mulai dari sangat setuju hingga tidak setuju dan mengaharuskan 

responden untuk merespon stimulant dengan salah satu respon yang disediakan.  

Susunan skala linkert adalah sebagai berikut: 

a. Sangat setuju (SS)  : 5 

b. Setuju (S)    : 4 

c. Cukup Setuju (CS)  : 3 

d. Tidak Setuju (TS)   : 2 

e. Sangat Tidak Setuju (STS) : 1 
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4.5 Variabel dan Definisi Operasional 

4.5.1 Variable Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2014), variable penelitian adalah segala sesuatu yang 

diteteap kan oleh peneliti sbagai objek penelitian untuk dipelajari dan memperoleh 

informasi tentang hal tersebut yang kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel pada 

penelitian ini terdiri dari empat, yaitu Perilaku Konsumen (X1), Emotion Marketing(X2), 

Website Experience(X3), dan Branding(X4).  
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4.5.2 Definisi Operasional 

 Menurut Sekaran (2010) Definisi operasional digunakan untuk memudahkan 

pengukuran variable dalam suatu penelitian. Berikut ini adalah penjelasan untuk setiap 

variable yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 4.2 Definisi Operasional Variabel Peneliatian 

No Variabel Indikator 

1 Perilaku Konsumen (X1) 

Perilaku yang ditunjukan 

konsumen dalam proses 

pencarian dan pembelian 

suatu produk (Rani, 2014) 

 Budaya 

NIlai – nilai yang dianut oleh individu 

dan terus berkembang dengan 

pengaruh dari factor- factor baru 

 Sosial 

Pengaruh dari hal – hal yang terjadi di 

lingkungan sekitar 

 Personal 

Keadaan seorang individu 

 Psychological 

 Faktor yang memepengaruhi individu di 

bawah alam sadar mereka. 

2 Emotion Marketing (X2) 

aktivitas yang dilakukan 

untuk membangun nilai dari 

sebuah produk sehingga 

dapat menarik konsumen 

 Kepercayaan 

Pemberian rasa keamanan pada saat 

melakukan transaksi 

 Jumlah Informasi 



7 
 

dari segi kebutuhan 

emosional mereka dan 

aspirasi Pada praktek 

marketing yang baik, 

marketer akan 

memperhatikan aspek 

emosional daripada 

konsumen dalam teknik 

pemasaran yang mereka 

lakukan (Thomas, 2011) 

Proses pengolahan data oleh individu 

yang mempengaruhi pola pikir mereka 

 Rasa Kepemilikan 

Permainan emosi konsumen sehingga 

mereka merasa telah suatu produk 

sehingga meningkatkan keinginan 

mereka untuk membeli. 

 

3 Website Experience (X3) 

Pengalaman dan sensai 

yang didapatkan konsumen 

ketika menggunakan sebuah 

website. Website merupakan 

pengganti toko fisikal, 

pengalaman yang positif 

akan mempengaruhi 

pembentukan keinginan 

seseorang untuk melakukan 

transaksi (Gobi, 2013) 

 Website Design 

Atmosfer dari website yang digunakan 

sebagai oengganti took fisikal 

 Website Information 

Proses dimana individu mengumpulkan 

informasi untuk mendukung pembelian 

yang akan dilakukan. 

 Responsivitas 

Ketanggapan atas permintaan 

kebutuhan konsumen 

4 Branding (X4) 

sarana komunikasi antara 

dua belah pihak untuk 

 Brand Identity  

Penjelasan posisi yang ingin ditempati 

di masyarakat 
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mempermudah konsumen 

memilah informasi yang 

diberikan dan meningkatkan 

pengalaman pembelian dari 

konsumen tersebut. 

Pembentukan brand yang 

baik akan mempengaruhi 

pembentukan keputusan 

pembelian konsumen atas 

suatu produk yang 

ditawarkan (Moote, 2013) 

 Brand Meaning 

Merelisasikan segala janji – janji yang 

mereka tawarkan kepada konsumen 

melalui produknya 

 Brand Response 

Evaluasi konsumen terhadap brand 

tersebut 

 Brand Relationship 

Hubungan yang terbentuk antara brand 

dengan konsumen 

5 Keputusan Pembelian (Y) 

Perilaku pembelian akhir dari 

konsumen dalam suatu 

proses pembelian ( Kotler, 

2012)  

 Perilaku Konsumen (X1) 

 Emotion Marketing (X2) 

 Website Experience (X3) 

 Branding (X4) 
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4.6 Analisa Data 

4.6.1 Analisa Faktor Konfirmatori 

Dalam penelitian ini akan digunakan metode analisa second order confirmatory 

factor analysis. Definisi dari analisis faktor konfirmatori menurut Brown (2015) adalah 

suatu tipe analisis dari structural equitation modelling (SEM) yang berhubungan dengan 

pengukuran hubungan antara indicator dan variable laten. Analisis ini didasari oleh 

hipotesis, penelitian, dan bukti – bukti terdahulu, untuk memutuskan model 

pengukururan. Variable yang diginakan dalam analisis konfirmatori adalah: 

1. Variabel laten 

Variable yang tidak dapat dibentuk secara langsung 

2. Variabel indicator 

Variabel yang dapat dibentuk secara langsung melalui observasi 

Penelitian ini menggunakan Second Order Confirmatory Factor Analysis (2nd 

Order CFA), karena telah terdapat asumsi awal antara relasi indikator yang digunakan 

dengan variable dan model hipotesis dikembangkan berdasarkan kerangaka teoritis dan 

penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan. 

Teknik ini dapat mengkonfirmasi model pengukuran yang dibuat sesuai dengan 

hipotesis awal, yaitu: faktor perilaku konsumen, emotion marketing, website experience, 

dan branding berpengaruh pada keputusan pembelian furniture secara online. Proses 

pengerjaan dari Second Order Confirmatory Factor Analysis (2nd Order CFA) dalam 

penelitian ini menggunakan software Smart PLS 3.0 
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4.6.2 Evaluasi Model Pengukuran  

Pengujian akan Second Order Confirmatory Factor Analysis dilakukan melalui dua 

tahap, tahap pertama adalah analisa dilakukan pada konstruk laten dimensi kepada 

indikator- indikatornya dan tahap kedua adalah analisa dilakukan dari konstruk laten 

kepada konstruk dimensinya. Model pengukuran pada penelitian ini menggunakan 

formative first order dan konstruk laten formative second order. Pendekatan untuk 

mennganalisa second order CFA adalah dengan menggunakan repeated indicators 

approach atau yang juga disebut sebagai hierarchical component model. Second order 

konstruk keputusan pembelian akan diukur dengan 4 konstruk laten yaitu perilaku 

konsumen yang memiliki 4 indikator, emotional marketing yang memiliki 3 indikator, 

website experience yang memiliki 3 indikator, dan branding yang memiliki 4 indikator. 

Dengan menggunakan pendekatan repeated indicators maka setiap indikator konstruk 

laten dapat digunakan sebagai indikator pada construct second order (Ghozali & Latan, 

2015). 

4.7 Pengujian Tahap Pertama 

 Untuk pengujian tahap pertama pada indikator formatif first order  dengan 

menggunakan uji validitas, pengujian reabilitas, dan uji hipotesis indikator formatif. 

4.7.1 Pengujian Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur kemampuan indikator dalam kuesioner 

untuk mengukur konsep yang diinginkan. Uji validitas dilakukan dengan program SPSS 

dengan memperhatikan nilai sig dari nilai korelasi pearson antara indikator dengan 

totalnya. Jika nilai sig dari korelasi pearson antara indikator dengan totalnya kurang 

daripada 5% maka indikator pernyataan tersebut dapat dikatakan valid. 
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4.7.2 Pengujian Reabilitas 

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk menunjukan akurasi, konsistensi, dan 

ketepatan suatu alat ukur pada pengukuran. Uji reliabilitas dilakukan dengan program 

SPSS dengan memperhatikan nilai Cornbatch’s Alpha dari reliability statistic, dengan 

nilai lebih besar daripada 0.6 sehingga dapat disimpulkan indikator konstruk adalah 

reliable dan telah memenuhi syarat reliabilitas. 

4.7.3 Uji Hipotesis Indikator Formatif 

Untuk uji hipotesis dalam konstruk formatif, evaluasi model dilakukan dengan 

melihat signifikansi weight dan ketidakadaan multikolonieritas. Pengujian tersebut 

dilakukan dengan cara: 

1. Signifikansi Weight  

Pengujian signifikansi weight pada konstruk dilakukan dengan menggunakan 

bootstrapping dengan nilai t-statistik yang diperoleh harus lebih besar 

daripada 1.96 sehingga variable yang digunakan dapat dinyatakan valid. 

Pengujian ini diakukan dengan melalui prosedur resampling ( jackknifing atau 

bootstrapping) dalam program Smart PLS 

2. Multikolonieritas 

Pada  pengukuran formatif tidak diperbolehkan terjadi mulltikolonieritas. Uji 

multikolonieritas dilakukan dengan menggunakan VIF. Jika VIF kurang 

daripada 10 maka tidak terjadi multikolonieritas. Untuk pengujiannya 

dilakukan dengan menggunakan SPSS. 
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4.8 Pengujian Tahap Kedua 

Pegujian tahap kedua dilakkan pada konstruk laten formatif second order. Uji 

hipotesis indikator formatif menggunakan bootstrapping. L=Nilai t-statistik yang 

diperoleh harus lebih besar dripada 1,96 , sehingga first order konstruk yang digunakan 

dapat dinyatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap second order 

konstruk.Pengujian tahap kedua ini dilakukan demgan menggunakan program Smart 

PLS 

 


