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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory 

research. Menurut Sugiyono dalam (Efry, 2017) explanatory research adalah 

penelitian yang menjelaskan variabel yang diteliti serta hubungan satu variabel 

dengan variabel lainnya.  Sedangkan metode implementasi riset yang digunakan 

adalah metode kuantitatif.  

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, 

hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, sehingga 

objek tersebut dapat dijadikan sumber data penelitian (Bungin, 2015). Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengguna Smartphone di lingkungan 

Universitas Ciputra.   

Sampel adalah wakil dari semua unit yang ada dalam populasi. Metode 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode non-probabilitas, dimana 

keseluruhan populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan 

sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive random sampling yaitu lebih mengutamakan tujuan penelitian daripada 

sifat populasi (Bungin, 2015) dengan jumlah sampel sebanyak 30 responden. Data 

tersebut diambil melalui Teori Roscoe dimana jumlah sampel minimal sepuluh kali 

dari jumlah variabel yang ada (Murti & Putri, 2018).  
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3.2! Jenis Data, Sumber Data, dan Skala Pengukuran  

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dimana data primer 

didapat secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner yang berisi 

pertanyaan mengenai hubungan consumer doubt dan value for money terhadap 

purchase intention. Sedangkan data sekunder didapat melalui internet. Penelitian 

ini diukur menggunakan skala Likert, dimana responden menentukan tingkat 

persetujuan mereka terhadap pertanyaan yang diberikan dengan memilih jawaban 

yang sudah ditentukan (Maryuliana et.al, 2016). Dikarenakan penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif, skala jawaban pada skala likert diberi skor, 

seperti : 

1.!Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 

2.!Setuju (ST) diberi skor 4   

3.!Netral (N) diberi skor 3 

4.!Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 

5.!Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 

 

3.3! Variabel dan Definisi Operasional 

3.3.1! Variabel 

Terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel dependen dan variabel 

independen. Menurut Sugiyono dalam (Wijayanti & Wijaya, 2016), variabel 

dependen adalah variabel yang dipengaruhi akibat adanya variabel bebas atau 

independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah purchase intention. 

Variabel independen menurut Sugiyono adalah variabel yang menjadi sebab 
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timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah consumer doubt dan value for money.  

3.4.2  Definisi Operasional 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 
Variabel Definisi 

Konseptual 
Indikator Definisi 

Operasional 
Sumber 

Consumer 
Doubt 

Kurangnya 
keyakinan 
bahwa produk 
baru akan 
memenuhi 
janjinya 
(Sääksjärvi & 
Morel, 2010) 

1.Keraguan 
fungsi 
2.Keraguan 
kualitas 
  

1.1 Saya ragu 
produk Vivo Nex 
Dual Display benar-
benar memberikan 
hasil yang 
seharusnya 
dilakukan 
1.2 Saya ragu 
produk Vivo Nex 
Dual Display akan 
selalu berfungsi 
dengan benar 
1.3 Saya ragu 
menggunakan 
produk Vivo Nex 
Dual Display benar-
benar mudah 
2.1 Saya ragu daya 
tahan produk Vivo 
Nex Dual Display 
itu tahan lama 
2.2 Saya ragu 
produk Vivo Nex 
Dual Display 
sepadan dengan 
nilainya 
 

(Sääksjärvi 
& Morel, 
2010) 

Value for 
Money 

Harga dibayar 
oleh pelanggan 
untuk produk 
atau layanan 
berdasarkan 
pada nilai 
produk atau jasa 
itu bagi mereka 
(Afzali & 
Ahmed, 2016) 

1.Kesesuaian 
nilai 
2. Daya beli 

1.1 Harga produk 
Vivo Nex Dual 
Display sesuai 
dengan yang saya 
bayangkan 
1.2 Harga produk 
Vivo Nex Dual 
Display sesuai 
dengan manfaat 
yang saya rasakan 
1.3 Harga produk 
Vivo Nex Dual 
Display tidak 

(Afzali & 
Ahmed, 
2016) 
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berlebihan jika 
dibandingkan 
dengan produk lain 
sejenis 
2.1 Harga produk 
Vivo Nex Dual 
Display sesuai 
dengan daya beli 
saya 
  

Purchase 
Intention 

Gravitasi 
pelanggan 
terhadap suatu 
produk dan 
probabilitas 
bahwa ia akan 
membelinya 
dan dapat 
berubah dari 
suatu produk 
tertentu dalam 
suatu industri ke 
yang lain 
(Sääksjärvi & 
Morel, 2010) 

1. 
Pertimbangan 
untuk 
membeli 
2. 
Ketertarikan 
mencoba 
3. Keinginan 
mengetahui 
produk 
4. Keinginan 
membeli 
produk 

1.1 Saya menilai 
positif untuk masa 
depan produk Vivo 
Nex Dual Display 
2.1 Saya tertarik 
untuk membeli 
produk Vivo Nex 
Dual Display 
3.1 Saya 
mempertimbangkan 
untuk membeli 
produk Vivo Nex 
Dual Display 
setelah membaca 
review atas produk 
tersebut 
4.1 Saya akan 
membeli produk 
Vivo Nex Dual 
Display  dalam 
waktu hingga 
setengah tahun dari 
sekarang 

(Sääksjärvi 
& Morel, 
2010) 

       Sumber: Data Diolah, 2019 
 

3.5 Prosedur Pengambilan Data  

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui kuesioner yang 

diberikan ke 30 responden. Berikut adalah prosedur pengambilan data dari 

penelitian ini : 

1.!Menyusun kuesioner berdasarkan topik penelitian 

2.!Kuesioner diberikan kepada pengguna smartphone secara langsung 

3.!Menerima kuesioner dan diukur menggunakan skala Likert 
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4.!Hasil dari penelitian di analisis dan ditarik kesimpulannya. 

 

3.6!Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis 

3.6.1! Pengujian Hipotesis Dengan Teknik Partial Least Square (PLS) 

   Dalam penelitian ini, digunakan metode Partial Least Square (PLS) de-

ngan software smart PLS. PLS adalah analisis persamaan Structural Equation 

Modeling (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan 

pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. (Ghozali 

& Latan, 2015) menjelaskan bahwa PLS adalah metode analisis yang bersifat 

soft modeling karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran 

skala tertentu, yang berarti jumlah sampel dapat kecil (dibawah 100 sampel). 

PLS merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang se-

cara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengu-

jian model struktural. Terdapat hal yang membedakan analisis PLS dengan mo-

del analisis SEM menurut (Ghozali & Latan, 2015), yaitu: 

1.!Data tidak harus berdistribusi normal multivariate. 

2.!Dapat digunakan sampel kecil, minimal sample yang direkomendasikan 

adalah 30 yang dapat digunakan. 

3.!PLS selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, dapat juga digu-

nakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel. 

4.!PLS dapat menganalisi sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator 

refleksif dan formatif. 



 20 

5.!PLS mampu mengetimasi model yang besar dan kompleks dengan ratusan 

variabel laten dan ribuan indikator. 

6.!PLS (Partial Least Square) memungkinkan algoritma dengan menggunakan 

analisis series ordinary least square (OLS) sehingga diperoleh efisiensi per-

hitungan olgaritma. 

Menurut Ghozali dalam (Mulyana & Puspitasari, 2013), PLS merupakan 

metode yang powerfull, karena tidak didasarkan banyak asumsi. Beberapa 

ketentuan dari statement tersebut adalah sampel tidak harus besar, data yang 

didapatkan tidak harus berdistribusi normal miltivariat, konfirmasi teori, 

menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten, cara kerjanya 

menitikberatkan pada data dengan prosedur estimasi terbatas, dan spesifikasi 

model tidak terlalu berpengaruh terhadap parameter.  

Ghozali menambahkan bahwa variabel laten dalam PLS terdiri dari tiga 

hubungan, yaitu: Pertama, inner model yang mempesifikasikan hubungan antar 

variabel laten. Kedua, weight relation, dimana merujuk pada nilai kasus variabel 

laten dapat diestimasi. Ketiga, outer model, dimana merujuk pada spesifikasi 

hubungan antara variabel laten dengan indikator (Mulyana & Puspitasari, 2013). 

 

3.6.2!Uji Asumsi Model  

Sebuah model harus mengungkapkan hubungan rasional dan kausalitas. 

Hal ini mengarah pada penelitian uji validitas konstruk, dan reliabilitas 

instrumen.  
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Model pengukuran dengan indikator reflektif menurut Ghozali dalam 

(Mulyana & Puspitasari, 2013) perlu dievaluasi dengan convergent validity dan 

discriminant validity dari indikator, dan composite reliability untuk block 

indikator. Outer Model atau Inner Model didasarkan pada validitas konvergen 

dari model pengukuran dengan refleksif berdasarkan hubungan antara item score 

dengan construct score yang dihitung menggunakan PLS. Ukuran refleksif 

indivisual dikatakan tinggi apabila berkorelasi lebih dari 0,07 dengan konstruk 

yang ingin diukur. 

Tabel 3.2 Parameter Uji Validitas dalam Model Pengukuran PLS 
Uji Validitas Parameter Rule of Thumbs 
Konvergen Loading Factor Lebih dari 0.7 
 Average variance 

extracted (AVE) 
Lebih dari 0.5 

 Communality Lebih dari 0.5 
Diskriminan Akar AVE dan korelasi 

variabel laten 
Akar AVE > Korelasi 
variabel laten 

 Cross Loading Lebih dari 0.7 dalam satu 
variabel 

Sumber: (Yogianto, 2008) 
 

 Validitas diskriminan model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai 

berdasar pada cross loading pengukuran dengan konstruk. Apabila korelasi 

konstruk lebih besar dari ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkan bahwa 

model konstruk laten memprediksi ukuran pada blok lebih baik daripada ukuran 

blok yang lain.  

3.6.3!Analisis Kesesuaian Model 

 Menurut Ghozali dalam (Mulyana & Puspitasari, 2013), inner model 

dievaluasi dengan melihat presentase varian yang dijelaskan. Hal ini menunjukkan 
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bahwa, dengan melihat nilai R2 untuk konstruk laten dependent dengan besarnya 

koefisien jalur strukturalnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


