
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif (Cooper & Schindler, 

2014). Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan instrumen 

penelitian untuk meneliti suatu populasi atau sampel tertentu melalui pengumpulan 

data primer. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena data yang 

diperoleh pada penelitian ini berbentuk angka, dimana angka tersebut memiliki skor 

dari hasil hipotesa pada data tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis 

deskriptif, dimana penelitian ini meneliti sebuah fenomena, terutama alasan dari 

fenomena tersebut. 

 

3.2.  Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1. Populasi 

Populasi adalah sekelompok orang, hal-hal atau peristiwa menarik yang ingin 

diselidiki oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan berdasarkan 

sampel statistik (Sekaran & Bougie, 2016). Populasi penelitian ini adalah calon 

konsumen maupun konsumen Citraland Surabaya. 

3.2.2. Sampel 

Menurut Sekaran & Bougie (2016), sampel merupakan perwakilan dari 

populasi karena jumlah populasi tidak memungkinakan untuk digunakan secara 



keseluruhan, dimana terdapat keterbatasan waktu, tenaga dan dana. Penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling karena peneliti berfokus pada tujuan 

penelitian dibandingkan dengan sifat populasi dalam penentuan sampel (Cooper & 

Schindler, 2014). Tujuan penelitian peneliti dalam penentuan teknik purposive 

sampling adalah 

1. Responden mengetahui dan pernah mengunjungi Marketing Office 

atau acara Citraland Surabaya 

2. Responden pernah berinteraksi dengan perusahaan seperti bertukar 

informasi 

3. Merupakan target pasar Citraland Surabaya 

Penentuan responden penelitian ini didasari pada kedua alasan diatas, dimana 

responden pada penelitian ini harus memenuhi kedua syarat tersebut. 

 Jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan model 

yang dikemukakan oleh Hair et al. (2017), bahwa perhitungan sampel dengan rasio 

10:1, dimana minimum melakukan 5-10 kali pengamatan dengan jumlah indikator 

yang dianalisis. Penelitian ini memiliki jumlah indikator sebanyak 17. Rumus yang 

digunakan dalam perhitungan ini adalah 

n = jumlah indikator x 10 

n = 17 x 10 

n = 170 

Keterangan : 

n = jumlah sampel 

 



3.3.  Jenis Data, Sumber Data, dan Skala Pengukuran 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data statistik interval, 

dimana data tersebut diperoleh dari data primer, dimana data  primer adalah data 

yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara, mengamati atapun 

membagikan kuesioner pada tempat kejadian (Sekaran, 2017). Metode 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner 

kepada responden penelitian yang sesuai dengan sampel penelitian. kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang memberikan serangkaian pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden. Metode pengukuran pengumpulan data 

dalam penelitian ini dengan menggunakan skala Likert, dimana skala Likert 

merupakan suatu skala yang digunakan dalam mengukur seberapa kuat subjek 

setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan pada skala 5 poin, berikut (Sekaran, 

2017) :  

Tabel 3. 1. Skala Likert 

Pernyataan Bobot 

Sangat tidak setuju 1 

Tidak setuju 2 

Netral 3 

Setuju 4 

Sangat setuju 5 
Sumber : Data Diolah (2019) 

 



3.4.  Variabel dan Definisi Operasional 

3.4.1. Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel dependen, baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2017). Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah dialogue, risk dan information 

transparency. 

3.4.2. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang menjadi minat 

utama peneliti (Sekaran, 2017). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

value co-creation. 

3.4.3. Variabel Moderasi 

Variabel moderasi adalah variabel yang memiliki efek kontigensi yang kuat 

pada hubungan variabel dependen dengan variabel independen (Sekaran, 2017). 

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah knowledge level. 

3.4.4. Definisi Operasional 

Tabel 3. 2. Definisi Operasional 

Variabel Definisi 
Konseptual 

Indikator Definisi Operasional Skala Sumber 

Value 
co-
creation 
(Y) 

value 
diciptakan dari 
interaksi antar 
organisasi atau 
antar 
perusahaan 
dengan 
pengguna  
(Chaurasia, 
2017; Chen et 
al., 2017; Park 
& Lee, 2018) 

1.Informasi 
2. Kepercayaan 
3. Pelayanan 
 

1. Saya senang 
dengan informasi 
yang diberikan 
Citraland Surabaya 
sangat jelas 

2. Saya sangat 
memahami 
informasi yang 
diberikan 

3. Saya sangat 
percaya terhadap 
Citraland Surabaya 

4. Saya senang 
dengan respon 
pelayanan 

Interval (Järvi, 
Kähköne
n, & 
Torvinen
, 2018) 



Citraland Surabaya 
yang cepat  

Dialogue 
(𝑋") 

keterlibatan, 
kecenderunga
n untuk 
bertindak, 
interaktivitas, 
pembelajaran 
bersama, 
menjaga 
komunitas 
pelanggan 
setia dan 
perusahaan 
dan 
perusahaan 
menjadi 
pemecah 
masalah yang 
sama  
(Grieco & 
Cerruti, 2018; 
Prahalad & 
Ramaswamy, 
2004). 

1. Intensitas 
sesi 
dialogue 

2. Keterlibatan 
pihak 
internal 

3. Penekanan 
upaya  
 

1. Citraland Surabaya 
menggunakan 
saluran komunikasi 
beragam 

2. Citraland Surabaya 
sering melakukan 
sesi interaksi 
dengan konsumen 
pada media sosial 

3. Proses interaksi 
Citraland Surabaya 
melibatkan pihak 
internal 

4. Marketing 
executive berupaya 
untuk berinteraksi 
dengan saya 

Interval (Rahman
, 2016) 
 

 
Risk (𝑋#) 

perusahaan 
memiliki 
kewajiban 
untuk 
memberikan 
informasi 
mengenai 
risiko 
potensial dari 
produk atau 
layanan 
(Prahalad & 
Ramaswamy, 
2001) 

1. Potensi 
risiko 

2. Keterbatasa
n 
perusahaan 

3. Dinamika 
pasar 

4. Keluhan 
konsumen 

5. Tanggung 
jawab  
risiko 

1. Citraland Surabaya 
memberitahukan 
potensi risiko yang 
akan diterima pada 
media sosial 
(contoh: kenaikan 
harga) 

2. Citraland Surabaya 
menginformasikan 
keterbatasan 
pengetahuan dan 
kemampuan 
perusahaan pada 
media sosial 
(contoh: kondisi 
rumah stok) 

3. Citraland Surabaya 
memberikan 
pilihan serta risiko 
terhadap keinginan 
saya pada media 
sosial 

4. Citraland Surabaya 
menerima keluhan 
dari saya pada 
media sosial 

5. Citraland Surabaya 
bertanggung jawab 
atas risiko dan 
memberikan solusi 

Interval (Rahman
, 2016) 



atas risiko yang 
dimiliki 

Informati
on 
Transpar
ency (𝑋$) 

Perusahaan 
secara 
transparan 
memberikan 
informasi dan 
perusahaan 
harus 
berinisiatif 
untuk 
memberikan 
informasi 
terbaru seperti 
informasi 
terkait dengan 
harga 
(Rahman, 
2016) 

1. Product 
transparenc
y 

2. Price 
transparenc
y 

3. Transaction 
transparenc
y 

1. Citraland Surabaya 
memberikan 
informasi yang 
transparan 
mengenai produk 
yang dijual pada 
media sosial 

2. Citraland Surabaya 
memberikan saya 
informasi tentang 
harga produk  

3. Citraland Surabaya 
memberikan saya 
informasi yang 
transparan 
mengenai proses 
transaksi yang 
dilakukan 

 

Interval (Rahman
, 2016) 

Knowled
ge level 
(Z) 

Pengetahuan 
pelanggan 
merupakan 
semua yang 
diketahui oleh 
pelanggan 
mengenai 
perusahaan, 
seperti 
informasi, 
produk dan 
layanan 
perusahaan  
(Gohary & 
Hamzelu, 
2016) 

1. Pengetahuan 
produk 

2. Memahami 
produk 

3. Informasi 
produk 

1. Saya memiliki 
pengetahuan yang 
lebih baik tentang 
produk Citraland 
Surabaya daripada 
kompetitornya 

2. Saya memiliki 
pengetahuan yang 
lebih baik tentang 
produk Citraland 
Surabaya 
dibandingkan 
teman saya 

3. Saya cukup 
mengenal produk 
Citraland Surabaya 

4. Saya memiliki 
informasi yang 
cukup tentang 
produk Citraland 
Surabaya 

Interval Bruner 
dan 
Hensel 
(1992) 

Sumber : Data Diolah (2019) 

3.5. Prosedur Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data primer pada penelitian ini adalah dengan 

menyebarkan kuesioner kepada responden penelitian yang sesuai dengan sampel 

penelitian. Menurut Sekaran (2017) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 



yang dikelola secara pribadi lalu disebarkan secara manual maupun melalui 

elektronik.  

 

3.6. Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis 

3.6.1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1.1. Uji validitas 

Menurut Sekaran (2017), validitas merupakan sejauh mana alat 

penelitian dapat tetap dan cermat untuk digunakan. Uji validitas dilakukan 

untuk mengetahui kecermatan pengukuran instrument mengenai apa yang 

ingin diukur. Dalam uji validitas penelitian ini menggunakan Exploratory 

Analysis, dimana peneliti tidak banyak mengetahui mengenai situasi yang 

sedang dihadapi, sehingga peneliti bertujuan untuk lebih memahami sifat 

masalah karena studi yang dilakukan didaerah tersebut terbatas (Sekaran, 

2017). 

3.6.1.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan sejauh mana hasil pengukuran terbebas 

kesalahan (Sekaran, 2017). Penelitian yang konsisten dapat dikatakan 

reliabilitas. Pengukuran penelitian ini dapat dikatakan reliabel jika nilai yang 

diperoleh dari Cronbach’s Alpha > 0,6 maka dikatakan reliabel. Penelitian 

ini juga menggunakan corrected item total correlation, dimana analisis ini 

mengidentifikasi adanya korelasi rendah pada item yang tersisa dan menolak 

item yang tidak konsisten dan mempertahankan item dengan interkorelasi 



rata-rata tertinggi sehingga akan meningkatkan konsistensi internal alat ukur 

(Ho, 2006).  

3.6.2. Uji Asumsi Klasik 

3.6.2.1.Uji normalitas 

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji semua variabel 

terdistribusi normal atau tidak (Sutopo & Slamet, 2017). Penelitian ini 

menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, dengan dasar pengambilan 

keputusannya adalah jika sig. > 0.05 maka data penelitian berdistribusi 

normal dan sebaliknya jika sig. < 0.05 maka data penelitian berdistribusi tidak 

normal. 

3.6.2.2.Uji Multikolinearitas 

Menurut Ho (2016) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas pada model regresi.  

Multikolinearitas dapat mempengaruhi standar error menjadi besar, yang 

berakibat t-hitung akan bernilai lebih kecil dari t-tabel saat koefisien diuji. 

Model regresi yang bebas dari multikolinearitas akan menunjukkan nilai 

toleransi ≥ 0,1 dan VIF (varian inflation factor) ≤ 10. 

3.6.2.3.Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kesamaan 

pada variabel residu pada model regresi  (Sutopo & Slamet, 2017). Penentuan 

adanya heteroskedastisitas berdasarkan nilai tingkat signifikansi > 0,05 



3.6.3. Uji Hipotesis 

3.6.3.1. Uji F 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Variabel bebas berpengaruh secara simultan 

terhadap variabel terikat jika nilai sig. ≤ 0,05 (Render et al., 2006). 

3.6.3.2. Analisis Koefisien Determinant (𝒓𝟐) 

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan model untuk 

menjelaskan kemampuan variasi variabel individu (Ho, 2006). Variabel 

bebas dan terikat dikatakan semakin kuat jika hasil 𝑟# mendekati angka 1, 

sedangkan jika hubungan variabel bebas dan terikat semakin lemah, maka 

hasil 𝑟# mendekati angka 0. Nilai 𝑟# berada diantara angka 0-1, dan jika 

mendekati angka 1, berarti semakin baik kemampuan model untuk 

menerangkan variabel terikat. 

3.6.3.3.Uji t 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui perngaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara individu. Terdapat kriteria 

dalam penentuan keputusan dari pengujian ini adalah jika sig. > 0,05 berarti 

tidak ada pengaruh parsial antara variabel, sedangkan jika sig. < 0,05 maka 

terdapat pengaruh persial antara variabel. 

3.6.4. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda adalah teknik statistik yang dapat menganalisis 

hubungan antara variabel dependen atau variabel kriteria dengan variabel 



independen atau prediktor (Ho, 2006). Persamaan model analisis berganda yang 

digunakan sebagai berikut: 

𝒀 = 𝒂 + b𝟏𝑿𝟏 + b𝟐𝑿𝟐 + b𝟑𝑿𝟑 + b𝟒𝑿𝟒 + 	𝒆 

Keterangan:  

Y  : Variabel dependen value co-creation 

a : konstanta 

b" : Koefisien regresi untuk variabel 𝑋" 

b# : Koefisien regresi untuk variabel 𝑋# 

b$ : Koefisien regresi untuk variabel 𝑋$ 

b3 : Koefisien regresi untuk variabel 𝑋3 

𝑋" : Variabel bebas pertama dialogue 

𝑋# : Variabel bebas kedua risk 

𝑋$ : Variabel bebas ketiga information transparency 

𝑋3 : Variabel bebas keempat knowledge level 

Dimana pada penelitian ini variabel knowledge level merupakan variabel 

moderasi, sehingga dalam penelitian ini menggunakan moderasi regresi berganda. 

3.6.5. Moderasi Regresi Berganda 

Dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan efek moderasi, 

dimana efek moderasi merupakan variabel yang menjelaskan perubahan pada sifat 

variabel x untuk efek variabel y. Pada efek moderasi akan memberitahu bagaimana 

variabel x dapat menyebabkan variabel y, sehingga pada efek ini terjadi perubahan 

pada persamaan regresi berganda yang digunakan, hal ini dapat dilihat dari nilai 𝑟# 



yang berubah akibat terjadi perubahan bentuk hubungan antara variabel dependen 

dan independen. Persamaan model regresi berganda dengan efek moderasi adalah: 

𝒀 = 𝒂 + b𝟏𝑿𝟏 + b𝟐𝑿𝟐 + b𝟑𝑿𝟑 + b𝟒𝑿𝟒 + b𝟓(𝑿𝟏𝑿𝟒) + b𝟔(𝑿𝟐𝑿𝟒)

+ b𝟕(𝑿𝟑𝑿𝟒) + 	𝒆 

Keterangan:  

Y  : Variabel dependen value co-creation 

a : konstanta 

b" : Koefisien regresi untuk variabel 𝑋" 

b# : Koefisien regresi untuk variabel 𝑋# 

b$ : Koefisien regresi untuk variabel 𝑋$ 

b3 : Koefisien regresi untuk variabel moderasi 𝑋3 

b9 : Koefisien regresi untuk variabel moderasi 𝑋#𝑋3 

b: : Koefisien regresi untuk variabel moderasi 𝑋$𝑋3 

𝑋" : Variabel bebas pertama dialogue 

𝑋# : Variabel bebas kedua risk 

𝑋$ : Variabel bebas ketiga information transparency 

𝑋3 : Variabel moderasi knowledge level 

𝑋"𝑋3 : Variabel moderasi antara dialogue dan knowledge level 

𝑋#𝑋3 : Variabel moderasi antara risk dan knowledge level 

𝑋$𝑋3 : Variabel moderasi antara information transparency dan knowledge level 

e : error 

 


