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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, analisis data dan bersifat 

statistik, pengumpulan data memakai instrumen penelitian yang bertujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah diterapkan. (Sugiyono, 2015) 

 

1.2 Populasi dan Sampel 

1.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:135). Populasi yang 

dipakai di penelitian ini yaitu Mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya, jurusan IBM. 

1.2.2 Sampel 

Sugiyono (2015:136) mengatakan sampel merupakan bagian dari 

karakteristik populasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 

Purposive sampling menurut Sugiyono (2018:85) adalah teknik penentuan sampel 

dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu. Purposive sampling diambil dengan 

kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas 



 
 

 
 

20 

Ciputra yang mengambil jurusan IBM. Hair et al. menyebutkan bahwa jumlah sampel 

yang diinginkan berada di angka lima hingga sepuluh kali lebih besar dari jumlah 

indikator. Maka sampel didalam penelitian ini minimal sejumlah 140 orang. 

 

1.3 Jenis Data, Sumber Data, dan Skala Pengukuran 

Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer 

didapatkan dari hasil kuisioner, yang diisi oleh responden. Data sekunder didapatkan 

dari penelitian terdahulu, teori menurut para ahli, dan referensi lain yang ada kaitannya 

dengan variable penelitian.  

Priyono (2016) skala likert digunakan untuk mengembangkan instrumen 

yang digunakan untuk mengukur sikap, persepsi dan pendapat seseorang atau 

sekelompok orang terhadap potensi dan permasalahan suatu objek, rancangan suatu 

produk, proses membuat produk dan produk yang telah dikembangkan atau diciptakan. 

Kuesioner penelitian ini menggunakan skala Likert karena merupakan skala yang 

sangat populer sehingga dapat mempermudah responden dalam pengisian kuisioner. 

Skala likert yang digunakan adalah:  

Tabel 3.1 Skala Linkert pada Kuesioner Penelitian 
Sumber: Olahan peneliti, 2019 

Answer Score 
Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 
Cukup 3 
Setuju 4 

Sangat Setuju 5 
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Tabel 3.2 Interpretasi Skor 
Sumber: Olahan Peneliti, 2019 

Nilai rata-rata Kategori 

1,00-1,80 Sangat tidak setuju 

1,81-2,60 Tidak setuju 

2,61-3,40 Cukup Setuju 

3,41-4,20 Setuju 

4,21-5,00 Sangat setuju 

 

1.4 Variabel dan Definisi Operasional  

Agar dapat mempermudah dalam meneliti variabel, maka variabel harus 

dioperasionalkan sehingga dapat diukur. Penelitian ini pake empat variabel yaitu: 

Perceived Risk (X1), Trust (X2), Fashion Innovativeness (X3), Online Purchase 

Intention (Y).  

Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel 
Sumber: Olahan peneliti, 2019 

No Variabel 
Penelitian Definisi Variabel Indikator Variabel 

1 Perceived Risk 

(X1) 

 

Perceived risk ketika 

konsumen merasakan 

ketidakpastian dan tidak 

dapat meramalkan dampak 

dari keputusan pembelian 

mereka. (Sciffman dan 

Kanuk dalam Suhir et al. 

(2014) 

Indikator Perceived Risk menurut  

Kim et al. (2009); Forsythe at al. 

(2006); Zeba dan Ganguli (2016) 

adalah: 

1. Online shop meningkatkan 

risiko produk jika 

dibandingkan dengan cara 

belanja yang lama 

2. Online shop meningkatkan 

risiko keuangan jika 
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dibandingkan dengan cara 

belanja yang lama 

3. Sulit mencari online shop 

yang terpercaya 

4. Informasi pribadi dapat 

disalahgunakan oleh online 

shop 

 

2 Trust  (X2) Trust adalah salah satu 

kendala yang harus diatasi 

pelanggan ketika berbelanja 

online memiliki sedikit 

kemungkinan untuk 

memeriksa produk secara 

fisik sebelum melakukan 

pembelian (Mayer et al. 

dalam Haekal dan 

Widjajanta (2016) 

Indikator trust menurut Kim et al. 

(2011); Rodiguez dan Fernandez 

(2016) adalah: 

1. Memiliki integritas 

2. Dapat diandalkan 

3. Dapat dipercaya 

3 Fashion 

Innovativeness 

(X4) 

Fashion Innovativeness 

adalah konsumen yang 

tinggi dalam inovasi 

fashion, biasanya 

cenderung 

menggunakan lebih 

Indikator Fashion Innovativeness 

menurut Goldsmith dan Flynn (2004) 

dalam penelitian Ridriguez dan 

Fernandez (2016) adalah: 

1. Tertarik dalam dunia 

fashion: pakaian, sepatu, 

dan aksesoris 



 
 

 
 

23 

banyak saluran belanja 

(Cho dan Workman, 

2014) 

2. Tertarik untuk 

menggunakan tren fashion 

terbaru 

3. Produk fashion sangat 

penting dan kesulitan 

memilih diantara beberapa 

produk 

4. Membeli produk fashion 

dirasa bermanfaat 

4 Purchase 

Intention (Y) 

Niat pembelian online 

adalah kesediaan 

pelanggan untuk 

menggunakan layanan 

internet, melakukan 

pembelian barang dan 

jasa atau 

membandingkan harga 

produk. (Iqbal et al. 

dalam Ariffin et al., 

2018) 

Indikator purchase intention menurut 

Venkatesh et al. (2012) dan 

Rodriguez dan Fernandez (2016): 

1. Memiliki minat kuat dalam 

membeli online 

2. Memilih produk online tanpa 

keraguan 

3. Memiliki minat untuk 

melanjutkan pembelian online 

 
 
1.5 Prosedur Pengumpulan Data 
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Penelitian ini memakai kuesioner sebagai teknik dalam mengumpulkan data. 

Kuesioner adalah data dikumpulkan jika peneliti tahu pasti variabel yang diukur dan 

tahu yang diharapkan dari responden (Sugiyono, 2015). 

 

1.6 Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis 

1.6.1 Uji Validitas dan Realibilitas 

1.6.1.1 Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa cermat suatu sistem 

dalam mengukur apa yang ingin diukur (Priyatno, 2017:51). Metode yang 

menggunakan metode Pearson Correlation yaitu caranya dengan mengorelasikan hasil 

total dan hasil item. Pengujian signfikansi dilaksanakan menggunakan r tabel pada 

tingkat signifikansi angka 0,05 menggunakan uji 2 sisi. kalau nilai (+) dan r hitung ³ r 

tabel, item berarti valid, jika r hitung < r tabel, item berarti tidak valid. 

1.6.1.2 Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang 

biasanya menggunakan kuisioner (Priyatno, 2017:64). Uji Reliabiltas pada penelitian 

ini menggunakan metode Cronhach Alpha adalah metode yang digunakan pada uji 

reliabilitas. Kriteria koefisien Cronbach Alpha yang digunakan lebih dari atau sama 

dengan (0,6) nilainya, jika memenuhi maka instrumen penelitian ini dinyatakan 

reliabel.  

3.6.2  Uji  Asumsi Klasik  
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3.6.2.1 Uji  Normalitas  

Priyanto (2017:69) normalitas data merupakan hal yang penting karena 

dengan data yang terdistribusi normal, maka data tersebut dianggap dapat mewakili 

populasi. Kolmogorov-Smirnov merupakan metode yang digunakan untuk uji 

normalistas untuk mendeteksi residual berdistribusi normal atau tidak. Kriteria yang 

berlaku yaitu jika nilai signifikansi lebih dari tingkat signifikansi (0,05), artinya 

residual berdistribusi dengan wajar. 

3.6.2.2 Uji Multikolonearitas  

Menurut Priyatno (2017:164), uji multikolinearitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

atau variabel independen. Uji multikolinearitas diukur dari nilai tolerance dan 

Variance Inflation Factor (VIF). Batasan nilai max VIF pada dasarnya digunakan 

untuk menidentifikasi adanya kolineritas sebesar 10 jika nilai VIF <10, maka tidak 

terjadi adanya multikolonearitas. 

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Priyatno (2017:166), uji heteroskedastisitas adalah varian residual 

yang bervariasi pada semua pengamatan dalam model regresi. Metode yang dipakai 

dalam uji heteroskedastisitas adalah metode uji glejser dimana nilai dari signifikansi 

uji t setiap variabel independen harus > dari nilai konstanta. 

3.6.2.4 Uji Linearitas 

Priyatno (2017:79) uji linearitas digunakan untuk mengetahui linearitas 

data, apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara 



 
 

 
 

26 

signifikan. Syarat analisis korelasi atau regresi linear adalah dengan menggunakan uji 

liniearitas. Pengujiannya di SPSS menggunakan cara Test for Linearity dengan 

signifikansi 0,05. Dua variabel dianggap punya hubungan yang linear bila signifikansi 

kurang dari 0,05. 

3.6.3  Uji Hipotesis 

3.6.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Tiga variabel bebas (Xl, X2, X3) yang dipakai dalam penelitian ini dan satu 

variabel terikat (Y). Persamaan yang dipakai adalah:  

 

note:  

Y = Purchase Intention  

Xl = Perceived Risk 

X2 = Trust 

X3 = Fashion Innovativeness 

β1,β2,β3 = Koefisien regresi  

e = Variabel bebas Iain yang tidak diteliti  

3.6.3.2 Uji Signifikansi F (Uji F) 

    Uji F dipakai guna menguji signifikansi pengaruh antara variabel 

independent terhadap dependen (Priyatno, 2017). Pengujian menggunakan tingkat 

signifikasi 0,5. bila F hitung £ F tabel maka Hon nya akan diterima, jika F hitung > F 

tabel maka Ho  nya bisa jadi ditolak.  

Y  = β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 
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3.6.3.3 Uji Signifkansi t (Uji t) 

    Uji t dipakai guna mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh secara 

signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Priyatno, 2017). Pengujian 

menggunakan tingkat signifikan 0,05 dan dua sisi. Jika –t tabel £t hitung £t tabel maka 

Ho diterima, jika –t hitung <-t tabel atau t hitung >t tabel maka Ho ditolak. 

3.6.3.4 Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2) 

R adalah korelasi berganda, yaitu korelasi dua atau lebih variabel 

independen terhadap variabel dependen (Priyatno, 2017). Untuk mengukur kekuatan 

hubungan antara 2 variabel atau lebih maka menggunakanlah Uji koefisien korelasi 

(R). Nilai R berkisar 0-1 dan jika mendekati angka 1, hubungannya semakin erat, jika 

mendekati 0, hubungannya semakin melemah. 

Sedangkan R2 adalah koefisien determinasi menurut Priyatno (2017:142). 

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh secara stimultan variabel independen  

terhadap variabel dependen digunakanlah Uji koefisien determinasi. Angka lalu diubah 

ke bentuk (%), yang berarti presentase sumbangan pengaruh variabel independen 

kepada variabel dependen. 

 

 

 

 


