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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan untuk memahami pengaruh kepercayaan, 

keamanan, kemudahan, dan risiko terhadap minat beli via media online, penelitian 

ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian berdasarkan pada populasi atau sampel tertentu 

(Sugiyono, 2015). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengujian 

statistik. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui adanya pengearuh atau 

hubungan antar variabel dan menguji berdasarkan teori variabel. 

 

3.2  Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

 Menurut Sugiyono (2015), Populasi adalah generalisasi wilayah yang terdiri 

dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang 

telah ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini konsumen yang pernah berkunjung ke situs 

ButuhBaju.com.  

3.2.2 Sampel    

Menurut Sugiyono (2015:120) sampel merupakan bagian dari jumlah dan 

karateristik yang di miliki oleh populasi yang dianggap mampu mewakili seluruh 

populasi. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non 
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probability sampling dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dimana 

sampel yang diambil berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh peneliti 

(Sugiyono, 2015). Kriteria yang dimaksud adalah konsumen di Surabaya yang 

pernah mengunjungi situs web ButuhBaju.com dan berusia minimal 15 tahun. 

Menurut Roscoe ( 2000, dalam Nigrum, etl.al, 2016 ) bila dalam penelitian 

akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi berganda 

misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variable yang 

diteliti. Misalnya variable penelitiannya ada 5 (independen+dependent), maka 

jumlah anggota sampel = 10 x 5 = 50. Berdasarkan hal itu, maka dalam penelitian 

ini, responden yang diambil berjumlah 50 responden secara proposional atau 

seimabang. Jumlah 50 itu didapat dari jumlah variabel (kepercayaan, keamanan, 

kemudahan, risiko, dan minat beli) x 10. Maka besar sampel minimal pada 

penelitian ini menggunakan 50 responden. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Data Primer 

 Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sumber data primer 

dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang pertama dimana sebuah 

data dihasilkan, (Sugiyono 2015). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

kuesioner online yang disebarkan kepada para responden.  

 Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai data 

primer dengan menyebarkan angket kepada sampel yang telah ditentukan. Menurut 

Ghozali (2016), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data menggunakan 
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teknik pernyataan mengenai indikator variabel yang digunakan dalam penelitian. 

Responden diminta untuk mengisi kuesioner dalam skala Likert. Menurut (Siregar 

2015) skala Likert adalah skala yang dilakukan dalam pengukuran sebuah pendapat, 

pandangan dan tindakan yang diberikan responden terhadap obyek tertentu. Skala 

yang digunakan dalam skala Likert pada penelitian ini adalah sebagai berikut.  

Nilai 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) 

Nilai 2 untuk jawaban Tidak Setuju (ST) 

Nilai 3 untuk jawaban Setuju (S) 

Nilai 4 untuk jawaban Sangat Setuju (SS) 

 

3.3.2 Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data kedua setelah data primer. Menurut 

Sugiyono (2015:137) Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumentasi. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal dan data 

perusahaan.  

3.4 Definisi Operasional Variabel 

 

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Definisi 

Konseptual 

Indikator Definisi 

Operasional 

Sumber 

Kepercayaan Kepercayaan 

merupakan 

kesediaan satu 

pihak terhadap 

pihak lain untuk 

melakukan 

tindakan tertentu, 

bagi pihak yang 

1. Integritas 

2. Benevolence 

3. Competency 

4. Predictibility 

1. Situs 

ButuhBaju.com 

merupakan situs 

yang terpercaya 

2.Menurut saya , 

situs 

ButuhBaju.com 

mampu memenuhi 

Mayer at.al 

(1995, dalam 

Haekal & 

Widjajanto, 

2016) 

McKnight dan 

Chervany 

(2002, dalam 
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mempercayainya. 

(Mayer at.al 

1995) 

komitmennya. 

3. Situs 

ButuhBaju.com 

dapat memenuhi 

kebutuhan 

konsumen dan 

terjamin 

keamananya. 

4. ButuhBaju.com 

memberikan 

kepastian terhadap 

produknya, 

sehingga 

konsumen mampu 

memprediksi 

kinerja 

ButuhBaju.com 

Anwar & 

Addidarma, 

2016) 

Keamanan keamanan adalah 

kemampuan toko 

online dalam 

melakukan 

pengontrolan dan 

penjagaan 

keamanan atas 

transaksi data 

1.Keaslian data 

(Integrity) 

2.Penolakan 

(Non 

repudiation) 

3.Keselamatan 

(Safety) 

4. Privasi online 

(Online Privacy) 

5.Keabsahan 

(Authenticity) 

 

1.  Jaminan 

terhadap informasi 

data konsumen 

2. Perlindungan 

pada saat 

melakukan 

transaksi, dan 

penyangkalan. 

3. Memperoleh 

jaminanan 

keamanan 

transaksi 

4. Keamanan 

terhadap identitas 

dan proses 

transaksi 

5. Pembeli, 

penjual, dan 

institusi 

pembayaran 

merupakan pihak 

yang berhak 

terlibat di kegiatan 

transaksi. 

Park dan Kim 

(2004, dalam 

Alwafi & 

Magnadi, 

2016), Loudon 

dan Traver 

(2004, dalam 

Lule & Liani, 

2014) 

Kemudahan Kemudahan 

merupakan 

dimana 

seseorang 

meyakini bahwa 

penggunaan 

teknologi 

merupakan hal 

yang mudah 

untuk di lakukan 

dan  tidak 

memerlukan 

usaha keras 

1. Easy to use 

2. Easy to get 

the system to do 

what user want 

to do 

Doesn’t  

3. require a lot 

of mental effort 

4. Clear and 

understandable 

1. Teknologi 

informasi mudah 

untuk di pelajari 

2. Tidak 

membutuhkan 

banyak usaha 

3. Kemudahan 

dalam melakukan 

transaksi 

4. kemudahan 

dalam 

pengoperasian 

situs 

Menurut Davis 

(1989, Alwafi 

& Magnadi, 

2016) 
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dalam 

penggunaannya. 

 

Risiko risiko 

didefinisikan 

sebagai ketidak 

pastian yang 

dirasakan oleh 

konsumen ketika 

mengambil 

keputusan 

pembelian 

1. Risiko produk 

2. Risiko 

Finansial 

3. Risiko 

informasi 

 

1. Produk tidak 

sesuai dengan apa 

yang di inginkan 

2. Nominal 

transasaksi tidak 

sesuai dengan 

yang di harapkan  

3. Jaminan 

keamanan data dan 

transaksi. 

Sciffman dan 

Kanuk 

(2008:137, 

Haekal & 

Widjajanta, 

2016), Kim 

dkk (2008, 

Anwar & 

Addidarma, 

2016) 

Minat Beli Minat Beli 

didefinisikan 

sebagai proses 

yang ada diantara 

evaluasi 

alternatif dan 

keputusan 

pembelian. 

Setelah 

konsumen 

melakukan 

evaluasi terhadap 

alternatif yang 

ada, konsumen 

memiliki minat 

untuk membeli 

Produk 

ButuhBaju.com 

1. Minat 

Transaksional 

2. Minat 

Refensial 

3. Minat 

Prefensial 

4. Minat 

Eksploratif 

1. Saya berminat 

untuk membeli 

baju dengan 

jumlah tertentu di 

ButuhBaju.com. 

2. Saya berniat 

merekomendasikan 

ButuhBaju.com 

kepada orang lain. 

3. Saya berniat 

untuk memilih 

Produk 

ButuhBaju.com 

karena refrensi 

orang lain. 

4. Saya berniat 

mengetahui produk 

ButuhBaju.com 

lebih dalam 

sebelum 

melakukan 

transaksi 

 

Kotler dan 

Keller, 

(2016:198-

199), Ferdinan 

(2006) 

 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

3.5.1 Uji Reliabilitas 

 Menurut Ghozali (2016) menyatakan bahwa Reliabilitas merupakan alat 

untuk mengukur kuosioner yang merupakan alat untuk pengukuran konstruk dan 

variabel. Apabila seseorang mampu menjawab pertanyaan dengan konsisten, maka 

suatu kuesioner dapat dikatakan handal atau reliabel. Menurut Sugiyono (2015), 

suatu instrumen dapat dikatakan reliable apabila koefisien reliabilitas minimal 0,60. 
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Maka sebuah instrumen dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha ≥

0,60 sedangkan suatu instrumen dikatakan tidak reliabel jika nilai Cronbach Alpha 

< 0,60. 

 

3.5.2 Uji Validitas 

 Menurut Ghozali (2016:45) Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah 

atau validnya sebuah kuesioner.  

Kriteria validitas dapat ditentukan dengan melihat nilai pearson correlation 

dengan Sig (2-tailed). Jika nilai pearson correlation lebih besar daripada nilai 

pembanding berupa r-kritis, maka item tersebut valid. Atau jika nilai Sig. (2-tailed) 

kurang dari 0,05 berarti item tersebut valid dengan derajat kepercayaan 95%. Untuk 

mengukur uji tersebut peneliti menggunakan alat bantu program SPSS versi 23 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

 Sebelum melaOkukan analisis regresi, perlu dilakukan pengujian asumsi 

klasik terlebih dahulu, agar data sampel yang diolah benar – benar dapat mewakili 

populasi secara keseluruhan. Pengujian asumsi klasik meliputi 

3.5.3.1 Uji Linieritas 

Menurut Suryoani dan Hendryadi (2015), uji lineritas ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak 

secara signifikan. Untuk melakukan uji lineritas, dapat menggunakan test of 

linearity. Kriteria yang berlaku, jika nilai sig, pada linearity ≤ 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa antara variabel bebas dan variabel terikat terdapat hubungan 

yang linear. 
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3.5.3.2 Uji Multikolinieritas 

Menurut Suryani dan Hendryadi (2015), suatu model regresi sebaiknya 

tidak terjadi koorelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling 

berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Multikolinieritas dapat 

diketahui dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai 

tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka regresi bebas 

dari multikolinieritas. 

3.5.3.3 Uji Normalitas 

Menurut Sugiyono (2015), Uji normal oitas untuk menguji apakah nilai 

residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Metode 

yang digunakan adalah metode grafik, yaitu dengan melihat penyebaran data pada 

sumber diagonal pada grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized. Jika 

titik-titik pada plot di dekat atau mengikuti garis diagonal, maka dapat dikatakan 

penyebaran data normal. Semekntara itu jika titik-titik pada plot menyebar dan tidak 

mengikuti garis diagonal, maka dapat dikatakan peny eebaran data tidak normal. 

Selain menggunakan uji P-p untuk melihat data normal atau tidak dapat dilihat 

dengan menggunakan uji kolmogorof-smirnof, apabilai nilai sig >0,05 malah data 

dikatakan normal. 

3.5.3.4 Uji Heteroskedastitas 

Menurut Ghozali (2016) Uji Heterkoskedastitas adalah varian residual yang 

tidak sama pada semua pengamatan didalam model regresi. Regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi heteroskedastitas. Metode yang diguonakan dalam uji 

heteroskedastitas dengan metode grafik yaitu dengan melihat pola titik-titik pada 
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grafik regresi. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti membuat gelombang, melebar 

kemudian menyempit serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastitas. 

3.5.4  Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda berfungsi untuk mengoetahui seberapa besar 

dan arah pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2015). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kepercayaan, keamanan, kemudahan dan 

risiko, sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah minat beli. 

Perhitungan regresi linear berganda dihitung sebagai berikut, yaitu : 

 

Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 ɛ 

 

Keterangan: 

Y  = Variabel Minat Beli Online 

X1  = Variabel Kepercayaan 

X2  = Variabel Keamanan 

X3  = Variabel Kemudahan 

X4  = Variabel Risiko 

α  = Konstanta 

β1 β2 β3 β4 = Koefisien regresi 

ɛ  = Error 



 

 

28 

 

3.5.5  Uji Kelayakan Model (Uji F) 

 Uji kelayakan model diguonakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi 

sampel dalam menaksir nilai aktual (Ghozali, 2016). statistik F adalah uji pengaruh 

simultan digunakan untuk mempengaruhi apakah variabel independen secara 

bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen dengan dasar 

pengambilan keputusan menggunakan angka probabilitas signifikansi, apabila 

probabilitas signifikansi < 0,05 maka model penelitian layak digunakan (Ghozali, 

2016). 

3.5.5.1 Uji Signifikansi Individual (t) 

Uji t bertujuan untuk menuknjukkan seberapa besar pengaruh suatu variabel 

bebas/ independen secara individual terhadap variabel terikat/ dependen (Sugiyono, 

2015). Dengan dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan angka 

probabilitas signifikansi, apabila probabilitas signifikansi < 0,05 maka variabel 

independen berpoengaruh secara parsial atau secara individu dari variabel bebas 

terhadap terikat. 

3.5.5.2 Koefisien Korelasi (R) 

Tujuan dari koefoisien korelasi adalah untuk mencari hubungan dan 

membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila kedua variabel berbentuk 

interval atau ratio (Ghozali, 2016). Jika angka koefisien korelasi mengohasilkan nilai 

positif, maka kedua variabel memkpunyai hubungan yang searah atau disebut 

dengan korelasi positif, maka variabel bebas mengalami kenaikan maka variabel 

terikat juga mengalami kenaikan. 

3.5.5.3 Koefisien Determinansi (R²) 
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Kegunaan dari Koefisoien Determinansi (R²) untuk mengukur seberapa jauh 

model dapat meneraongkan variasi dari variabel yang independen. Nilai yang 

dipakai dalam sebuah koefisien determinasi adalah seberapa besar nol hingga satu. 

Jika nilai R² yang kecil, artinya kemaompuan dari variasi variabel independen dalam 

menjalankan semua variasi variabel sangatlah terbatas. Oleh sebab itu, jika nilai 

koefisien mendnekati satu, maka variabel independen memberikan informasi yang 

mendekati sempurna di mana informasi tersebut adalah yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


