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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif. Menurut Cresswel (2013), 

metode kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan perhitungan 

statistik, matematika atau data menurut angka yang dikumpulkan melalui 

penelitian utama menggunakan jumlah sampel yang besar dan analisis 

menggunakan software statistika.  

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut pendapat (Lehaney, Mason, & Lind, 1991) populasi didefinisikan 

sebagai seluruh himpunan yang terdiri dari subjek, individu yang pengukurannya 

diperoleh dari seluruh rangkaian subjek, individu yang diminati. Populasi dari 

penelitian ini adalah pengguna e-commerce atau online shop di Jawa. Hal ini 

Berdasarkan data dari katadata insight center, di mana pengguna e-commerce 

terbanyak di Indonesia berada pada wilayah pulau Jawa yaitu sebanyak 75,77%.  

Sampel didefinisikan sebagai bagian dari seluruh populasi yang diminati 

(Lehaney et al., 1991). Menurut (Sekaran & Bougie, 2016) purposive sampling 

adalah desain sampling yang dibuat secara spesifik yang dapat memberikan 

informasi yang diperlukan dengan kriteria yang ditetapkan peneliti.  
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Gambar 3.1 E-commerce penetration in Indonesia 
Sumber : katadata insight center (2018) 

 

Kriteria sampel yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

A. Generasi Y (milenial) 

 Berdasarkan data gambar 3.2, generasi Y menjadi pengguna e-

commerce terbesar di tahun 2018, dengan presentase sebesar 87,83%. Dari 

data tersebut peneliti menggunakan generasi Y sebagai sampel penelitian 

ini  dengan rentang umur 16-35 tahun. Menurut (Newman, Kramer, & 

Blanchard, 2019) mengatakan bahwa belum ada ilmu yang dapat 

mendefinisikan pengelompokan umur dengan jelas karena ada yang 

mengatakan bahwa tahun kelahiran generasi milenial adalah rentan 1980-

1995, namun juga sering diperpanjang dari tahun 1995 -2000 sehingga 

akhirnya ditetapkan kisaran tahun untuk generasi milenial adalah 1982 dan 
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2004. Hal ini disebabkan adanya masa transisi dari masing-masing 

generasi yang membuat pengelompokan tahun masing-masing generasi 

tampak rancu. Maka dari itu penelitian ini menargetkan generasi Y yang 

berumur 16-35 yang masih masuk dalam kisaran tahun generasi milenial 

dengan menggunakan mahasiswa perguruan tinggi sebagai sampel 

generasi Y.  

Maka dari itu penelitian ini menggunakan 5 The World TOP 

University Ranking 2019 di area Jawa meliputi: 

1. Universitas Indonesia (peringkat 601- 800 dunia) 

2. Institut Teknologi Bandung (peringkat 801-1000 dunia) 

3. Institut Pertanian Bogor (peringkat 1001+ dunia) 

4. Universitas Gadjah Mada (peringkat 1001+ dunia) 

5. Institut Sepuluh November Surabaya (peringkat 1000+ dunia) 
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Gambar 3.2 User Demographics E-commerce di Indonesia tahun 2018  
Sumber: Katadata Insight Center (2018) 

B. Pengguna e-commerce Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak 

 

Gambar 3.3 Indonesia Best Perceived E-commerce Site pada tahun 

2018  
Sumber : YouGov Insight Series (2018) 

 

Penelitian ini menggunakan Tokopedia, Shopee dan Bukalapak 

sebagai objek penelitian, karena berdasarkan data pada gambar 3.3 

Tokopedia, Shopee dan Bukalapak menjadi best perceived e-commerce 

site dengan brand index yang tinggi di bandingkan e-commerce lainnya. 

Sehingga penelitian ini memilih pengguna e-commerce Tokopedia, Shopee 

dan Bukalapak sebagai sampel penelitian. Menurut (Sekaran & Bougie, 

2016), jika penelitian menggunakan analisis multivariate maka minimum 

rasio dari jumlah anggota sampel adalah 10:1. Jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah 10 kali dari variable yang diperoleh yaitu 10 x 15 

variabel independen + dependen) = 150 sampel untuk masing-masing 

Universitas. Sehingga total sampel penelitian ini adalah 750. 
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Tabel 3.1 Pembagian sampel 
Universitas Provinsi Jumlah Sampel 

Universitas Indonesia Jawa Barat 150 

Institut Teknologi Bandung Jawa Barat 150 

Institut Pertanian Bogor Jawa Barat 150 

Universitas Gajah Mada Jawa Tengah 150 

Institut Teknologi Surabaya Jawa Timur 150 

Total 750 

Sumber : Data diolah (2019) 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer menggunakan 

kuesioner berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dengan skala Likert 

sebagai alat ukur. Pengukuran dengan menggunakan skala Likert yang memiliki 5 

(lima) skala guna untuk mempermudah proses perhitungan hasil dan memudahkan 

responden untuk meresponnya (Elmore & Beggs, 1975). 

Tabel 3.2 Skala Likert 
Jawaban Skor 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju` 2 

Cukup Setuju 3 

Setuju 4 

Sangat Setuju 5 

Sumber:  Khairullah et al., (2017) 

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1. Variabel Eksogen 

 Variabel eksogen atau variabel independen adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab variabel dependen baik secara positif 
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maupun negatif (Sekaran & Bougie, 2016). Ketika variabel independen hadir, 

maka variabel dependen juga akan hadir, dan setiap unit kenaikan variabel 

independen  akan berpengaruh pada peningkatan atau penurunan pada variabel 

dependen (Sekaran & Bougie, 2016). Dalam penelitian ini, variabel online review 

dan web design merupakan variabel independen.  

 

3.4.2. Variabel Endogen 

 Variabel endogen atau variabel dependen adalah variabel yang menjadi 

minat utama peneliti, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel independen (Sekaran & Bougie, 2016). Melalui variabel 

ini memungkinkan peneliti menemukan jawaban atau solusi untuk masalah 

tersebut (Sekaran & Bougie, 2016). Minat beli menjadi variabel endogen dalam 

penelitian ini. 

 

3.5 Variabel dan Definisi Operasional 

Tabel 3.3 Variabel dan Definisi Operasional 
Variabel Definisi 

Konseptual 

Indikator Item Operasional Sumber 

Online 

Review 

Review 

merupakan 

suatu bentuk 

konten yang 

di buat oleh 

pengguna, 

yang dapat 

menarik 

perhatian 

khusus dan 

berpengaruh 

pada 

keputusan 

pembelian 

(Ghasemagh

aei et al., 

1. connect with other 

consumer who share 

similar interest 

2. share comments 

about experiences 

3. product 

recommendation 

4. suitable for consumer 

needs 

5. find out what they 

want before online 

purchase 

6. confident for made 

best purchase 

decision 

1. Review dari 

pengguna lain dapat 

membantu saya 

dalam mengambil 

keputusan 

2. Online review 

merupakan fitur 

yang penting bagi 

saya 

3. Online review 

biasanya 

memberikan 

rekomendasi yang 

tepat buat saya 

4. Online review 

memberikan 

Sumber : 

Rose et.al 

(2012) 
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2018) 

 

 

 

informasi produk 

yang cocok dengan 

kebutuhan saya 

5. Online review 

memberikan 

informasi yang saya 

butuhkan 

6. Dengan melihat 

online review, saya 

menjadi lebih 

percaya diri dalam 

membuat keputusan 

pembelian 

Web Design Bagaimana 

informasi 

tersebut 

disusun atau 

diorganisir 

sangat 

mempengaru

hi 

keberhasilan 

website 

tersebut 

(Soto-Acosta 

et al., 2014). 

1. Help to understand 

differences between 

various types 

2. Categorize 

3. Increase familiarity 

 

 

1. Design situs e-

commerce tidak 

membingungkan 

2. Pengelompokan 

produk di e-commerce 

jelas 

3. Saya merasa familiar 

dengan tampilan e-

commerce 

Sumber :  

Clarkson, 

Janiszews

ki, and 

Cinelli 

(2013) 

Information 

overload  

Information 

overload  

merupakan 

perasaan 

yang dialami 

ketika 

memiliki 

terlalu 

banyak 

informasi 

yang dapat 

menghabiska

n terlalu 

banyak 

waktu 

seseorang, 

sehingga 

menyebabka

n orang 

tersebut 

merasa 

tertekan, 

yang pada 

akhirnya 

akan 

berpengaruh 

pada 

pengambilan 

keputusan 

1. lot of information to 

process 

2. number of online 

review and ads 

3. amount of online 

review and provided 

in the web 

1. Informasi produk 

yang disediakan e-

commerce 

membingungkan 

2. Merchant yang ada 

di e-commerce 

memberikan 

informasi yang 

membingungkan 

3. Informasi yang 

diberikan e-

commerce kompleks 

Sumber :  

Yoon, 

Sarial-

Abi, and 

Zeynep 

Gurhan-

Canli 

(2012) 
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(Letsholo & 

Pretorius, 

2016) 

Minat Beli Minat beli 

terjadi ketika 

konsumen 

mengalami 

keinginan 

yang tiba-

tiba, kuat 

dan 

mendesak 

untuk 

membeli 

sesuatu (Liu 

et al., 2013; 

Akram et al., 

2017) 

1. People intend to 

purchase immediately 

after browsing the 

website 

2. People rating their 

chances of 

purchasing from the 

website 

3. People likelihood of 

purchasing from the 

website 

1. Saya berminat untuk 

membeli di online 

marketplace 

2. Saya kemungkinan 

besar akan membeli 

di online 

marketplace 

3. Saya akan membeli 

di online 

marketplace 

Sumber : 

Wang, 

Minor, and 

Wei 

(2011) 

Sumber : Data diolah (2019) 

 

3.6 Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis 

3.6.1 Structural Equotation Modeling (SEM) 

 Menurut Ghozali (2008:3), SEM merupakan generasi kedua teknik analisis 

multivariat yang dapat membantu peneliti menguji hubungan antar variabel untuk 

memperoleh gambaran komprehensif mengenai keseluruhan model. Sedangkan 

menurut Maruyama (1998) SEM merupakan model statistik yang dapat 

memberikan perkiraan perhitungan dari kekuatan hubungan hipotesis antara 

varibel, baik secara langsung atau melalui variabel antara. 

 Ada dua pendekatan untuk memperkirakan hubungan dalam SEM yaitu 

CB-SEM dan PLS-SEM (Hair et al., 2010; Hair Ringle & Sarstedt, 2011; Hair et 

al., 2012a). Covarience-based SEM (CB-SEM) digunakan untuk mengkonfirmasi 

atau menolak teori. Kita dapat menggunakan CB-SEM ketika tujuannya adalah 

pengujian teori, konfirmasi teori, atau perbandingan teori alternatif (Hair Jr, Hult, 

Ringle, & Sarstedt, 2014). PLS-SEM digunakan untuk mengembangkan teori 
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dalam penelitian eksplorasi. Di mana berfokus pada menjelaskan varian dalam 

variabel dependen ketika memeriksa model. PLS-SEM digunakan ketika 

tujuannya adalah memprediksi konstruk target utama (Hair Jr et al., 2014). 

  

3.6.2 Model Pengukuran 

 Model Pengukuran merupakan teknik mengukur signifikansi hubungan 

antara indikator yang terukur dalam membentuk variabel latent yang tidak dapat 

secara langsung diukur kecuali melalui dimensi dan indikator. 

3.6.2.1. Uji Validitas 

1. Convergent validity 

Convergent validity digunakan sebagai alat untuk melihat dan mengukur sejauh 

mana konstruk berkorelasi positif dengan variabel laten (Hair Jr et al., 2014). 

Untuk menetapkan convergent validity, alat pertimbangan yang digunakan adalah 

outer loading dan average variance extracted (AVE) (Hair Jr et al., 2014).  

Convergent validity yang baik adalah ketika sebuah instrumen mampu 

mendapatkan data mengenai sebuah konstruk memiliki pola yang sama dengan 

yang dihasilkan oleh instrumen yang lain untuk mengukur konstruk yang sama itu 

(Ferdinand, 2014). Ukuran umum untuk menetapkan convergent validity pada 

level konstruk adalah average variance extracted (AVE). Kriteria ini 

didefinisikan sebagai nilai tengah rata-rata dari indikator squared loading yang 

terkait dengan konstruk (Hair Jr et al., 2014). Nilai AVE 0,50 atau lebih tinggi 

menunjukan bahwa secara rata-rata yang artinya konstruk menjelaskan lebih dari 

setengah varian indikatornya. Sebaliknya, jika AVE kurang dari 0,50 menunjukan 
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bahwa rata-rata lebih banyak kesalahan dalam item daripada varians yang 

dijelaskan oleh konstruk (Hair Jr et al., 2014). 

2. Discriminant validity 

 Model pengukuran dengan refleksif indikator nilai didasarkan pada 

crossloading pengukuran dengan konstruk yaitu lebih besar dari 0,7 dan lebih 

besar dibanding nilai cross loading lainnya (Abdillah dan Hartono, 2015). Metode 

lain yang dapat digunakan untuk menilai discriminant validity adalah dengan 

membandingkan nilai square root of average variance extracted (AVE) setiap 

konstruk dengan korelasi antara konstruk lainnya dalam model. Jika akar AVE 

untuk setiap konstruk lebih besar dari pada korelasi antar konstruk dengan 

konstruk lainnya dalam model makan model memiliki validitas diskriminan yang 

cukup. (Abdillah dan Hartono 2015). 

Table 3.4 Alat Identifikasi Significant Factor Loadings Berdasarkan Jumlah 

Sampel 

Factor Loading Sample Size 

Needed for 

Significance 
.30 350 

.35 250 

.40 200 

.45 150 

.50 120 

.55 100 

.60 85 

.65 70 

.70 60 

.75 50 

Sumber: Hair Jr et al., (2014) 
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3.6.2.2. Uji Reliabilitas 

1. Composite Reliability 

Kelompok indikator yang mengukur sebuah variabel memiliki Reliabilitas 

komposit yang baik jika memiliki composite reability ≥ 0,7 walaupun bukan 

standar absolut. 

 

 

3.6.3 Model Struktural 

Menurut Sekaran dan Bougie (2016) model struktural merupakan model 

bagian dalam, di mana semua variabel laten dihubungan satu dengan yang lain 

dengan didasarkan pada teori substansi. Variabel laten dibagi menjadi dua, yaitu 

eksogenous dan endogenous. Variabel laten eksogenous adalah variabel penyebab 

atau variabel tanpa didahului oleh variabel lainnya dengan tanda anak panah 

menuju ke variabel lainnya (variabel laten endogenous).  

 

3.6.4 Metode PLS 

 PLS-SEM digunakan untuk mengembangkan teori dalam penelitian 

eksplorasi. Di mana berfokus pada menjelaskan varian dalam variabel dependen 

ketika memeriksa model. PLS-SEM digunakan ketika tujuannya adalah 

memprediksi konstruk target utama (Hair Jr et al., 2014). PLS-SEM dapat 

menampilkan suatu hubungan yang signifikan dalam suatu populasi. Sehingga 

PLS-SEM memiliki kekuatan statistik melebihi CB SEM (Hair Jr et al., 2014).  


