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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini merupakan konsumen yang pernah 

melakukan pembelian secara online di CTRL+F yaitu sebanyak 94 orang. Metode 

yang digunakan dalam pemilihan sampel dari penelitian ini adalah non probability 

sampling. Teknik yang digunakan adalah convenience sampling dimana 

pengambilan sampel dilakukan dari pengguna yang mudah diakses dan bersedia 

menjadi responden. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 5%, sehingga mendapatkan jumlah 

sampel sebesar 76 responden. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode survei. Metode survei dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 

konsumen CTRL+F. Hasil dari kuesioner ini berupa data-data mengenai kualitas 

informasi dimana diukur berdasarkan indikator akurasi informasi, kelengkapan 

informasi, obyektifitas informasi, serta keterkinian informasi (Alkhattabi, et al., 

2010:341). Variabel kepercayaan didasarkan pada indikator atas pengetahuan 

terhadap produk, kecepatan layanan antar, perlindungan data konsumen, serta 

kemampuan dalam pelayanan (Mayer, et al. dalam Lu, et al., 2010:348). Variabel 

keputusan pembelian online yang diukur berdasarkan indikator mengenali 
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kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, dan keputusan membeli 

(Kotler, 2009:184). Skala pengukuran dalam penelitian ini memakai skala ordinal 

dengan menggunakan skala Likert. 

 

3.3 Validitas dan Reliabilitas 

3.3.1 Uji Validitas 

 Uji validitas dilakukan untuk mengukur pertanyaan yang ada dalam 

kuesioner. Validitas suatu data tercapai jika pertanyaan tersebut mampu 

mengungkapkan apa yang akan diungkapkan. Kriteria yang digunakan dalam uji 

validitas ini adalah nilai signifikansi hubungan skor tiap instrumen dengan skor 

totalnya, nilai signifikansi harus < 0,05. 

3.3.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan apakah kuesioner penelitian 

yang digunakan untuk mengumpulkan data reliabel atau tidak. Kuesioner 

dikatakan reliabel jika kuesioner tersebut dilakukan pengukuran berulang akan 

mendapatkan hasil yang sama. Untuk mencapai hal tersebut, teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah koefisien cronbach alpha. Jika nilai 

cronbach alpha > 0,6 dan nilai cronbach alpha if item deleted pada masing-

masing pernyataan < nilai cronbach alpha maka item tersebut reliable (Sunyoto, 

2011:68). 
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3.4 Metode Analisis Data 

 Teknik analisis data dalam penelitian ini diolah secara statistik 

menggunakan alat bantu software SPSS. Analisis statistik yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi: 

1. Analisis Regresi Linier Berganda  

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk 

membuktikan sejauh mana hubungan kualitas informasi dan kepercayaan 

terhadap keputusan pembelian secara online. Persamaan regresinya dalam 

peneltian ini adalah sebagai berikut: 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + ε 

Dimana: 

Y = Variabel keputusan pembelian konsumen CTRL+F 

α  = Konstanta 

β1 = Koefisien regresi variabel kualitas informasi (X1) 

X1 = Variabel kualitas informasi 

β 2 = Koefisien regresi variabel kepercayaan (X2) 

X2 = Variabel kualitas kepercayaan 

ε    = Kesalahan dalam persamaan  

2. Uji Hipotesis Dengan Menggunakan Uji F (Uji Simultan) 

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Jika tingkat signifikansi uji F > 0,05, maka berarti masing-

masing variabel independen tidak berpengaruh secara bersama-sama 
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terhadap variabel dependen. Jika tingkat signifikansi uji F < 0,05, maka 

berarti masing-masing variabel independen berpengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen (Kuncoro, 2009:239). 

3. Uji Hipotesis Dengan Menggunakan Uji t (Uji Parsial) 

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen mempunyai pengaruh secara sendiri-sendiri terhadap variabel 

dependen. Jika signifikansi pada uji t > 0,05, maka berarti masing-masing 

variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

variabel dependen. Jika signifikansi pada uji t < 0,05, maka berarti 

masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap variabel dependen (Kuncoro, 2009:238). 

4. Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi Berganda (R2) 

Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dengan 

variabel dependen dianggap kuat, jika nilai korelasinya mendekati satu.  

Koefisien determinasi berganda (R2) digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, sedangkan nilai yang 

mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel 

dependen (Kuncoro, 2009:240). 
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5. Koefisien Korelasi Parsial (r) 

Analisis koefisien korelasi parsial (r) digunakan untuk mengukur keeratan 

hubungan antara variabel independen secara parsial dengan variabel 

dependen dimana variabel independen yang lain dianggap tetap, sehingga 

dapat diketahui variabel independen mana yang mempunyai pengaruh 

paling dominan terhadap variabel dependen (Sunyoto, 2011:57). 

6. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mendeteksi apakah sebuah data 

berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model 

regresi yang residualnya berdistribusi normal. Uji normalitas dapat 

dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai 

signifikansi > 0,05 untuk menunjukkan bahwa nilai residual 

berdistribusi normal (Santoso, 2010:214). 

b. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji adanya hubungan 

(kolinieritas) antara variabel independen satu dengan variabel 

independen lain. Prasyarat harus terpenuhi dalam model regresi adalah 

tidak adanya multikolinearitas. Uji ini dilihat berdasarkan Variance 

Inflation Factor (VIF) yang diperoleh. Jika nilai tolerance < 0,1 atau 

nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Sedangkan, jika nilai 

tolerance > 0,1 atau nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas 

(Sunyoto, 2011: 79). 
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c. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heterokedastisitas memiliki tujuan untuk melihat apakah variasi 

kesalahan (residual) bersifat konsisten atau tidak. Jika variasi 

kesalahan (residual) tidak konsisten berarti terjadi heterokedastisitas.  

Deteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glejser 

dengan megregresikan variabel independen dengan absolut residual. 

Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut 

residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas 

(Santoso, 2010:209). 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

antar residual. Dalam analisis regresi, tidak boleh terdapat autokorelasi 

atau korelasi kesalahan (error). Ada tidaknya autokorelasi dapat 

dideteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Jika nilai Durbin-

Watson terletak di antara dU hingga 4-dU, berarti tidak ada 

autokorelasi dalam model regresi (Ghozali, 2011:111). 


