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BAB III   

METODE PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 243 orang konsumen dari Pi-Shift yang 

telah melakukan pembelian pada konsumen Pi-Shift pada bulan September 2014 

sampai Maret 2015. Melalui populasi tersebut kemudian akan ditentukan sampel 

penelitian. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 

2015:85). Penggunaan purposive sampling ini menggunakan data konsumen yang 

dipilih berdasarkan kriteria dimana perhitungan sampel menggunakan rumus Slovin 

dari total populasi. Kriteria untuk pengambilan purposive sampling antara lain : 

1) Para konsumen yang pernah melakukan pembelian online di Pi-Shift 

2) Pria dan wanita berusia antara 21 - 45 tahun 

3) Menggunakan gadget / komputer / laptop 

 Untuk pengambilan sampel menggunakan ukuran sampel minimum sebanyak 

5 observasi setiap estimated parameter dan maksimal 10 observasi setiap estimated 

parameter (Ferdinand, 2013:53). Dalam penelitian ini terdapat 11 indikator 

penelitian, sehingga jumlah sampel yang didapat adalah 9 (nilai estimated parameter) 

x 12 ( jumlah indikator ) = 108. Ukuran sampel sebesar 108 responden ini sudah 

mewakili populasi. 
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Berikut penjelasan mengenai karakteristik responden pada penelitian ini: 

1. Cara Pembelian Pi-Shift 
 

Berdasarkan Tabel 3.4, sebanyak 108 orang atau 100% dari keseluruhan 

responden dalam penelitian ini melakukan pembelian Pi-Shift secara online. 

Tabel 3.1 Cara Pembelian Pi-Shift Responden 
No Cara Pembelian Jumlah  Persen 

1. Online 108 orang 100% 

2. Offline 0 orang 0% 

TOTAL : 108 orang 100% 

Sumber: Lampiran Hal 53 

2. Usia responden  

Berdasarkan Tabel 4.2, sebanyak 77 orang atau 71,3% dari keseluruhan 

responden dalam penelitian ini berusia 21 – 30 tahun, dan sebanyak 31 orang 

atau 28,7% berusia 31 – 45 tahun, sehingga dapat dipahami jika konsumen Pi-

Shift didominasi oleh konsumen yang berusia 21 – 30 tahun.  

Tabel 3.2 Distribusi Usia Responden 
No Usia Jumlah  Persen 

1. 21 – 30 tahun 77 orang 71,3% 

2. 31 – 45 tahun 31 orang 28,7% 

TOTAL : 108 orang 100% 

Sumber: Lampiran Hal 53 

3. Pembelian responden 

Berdasarkan Tabel 4.3, sebanyak 54 orang atau 41,7% responden dalam 

penelitian ini melakukan pembelian melalui Kaskus, sebanyak 31 orang atau 

28,7% malakukan pembelian melalui Modcom, sebanyak 4 orang atau 3,7% 

melakukan pembelian melalui Tokopedia, sebanyak 13 orang atau 12% 

melakukan pembelian melalui Bukalapak, dan sebanyak 15 orang atau 13,9% 

melakukan pembelian melalui media lainnya, sehingga dapat dipahami jika 
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konsumen Pi-Shift didominasi oleh konsumen yang melakukan pembelian 

melalui Kaskus yaitu sebanyak 54 orang atau 41,7%. 

Tabel 3.3 Distribusi Pembelian Responden 
No Pembelian Melalui Jumlah  Persen 

1. Kaskus 54 orang 41,7% 

2. Modcom 31 orang 28,7% 

3 Tokopedia 4 orang 3,7% 

4. Bukalapak 13 orang 12% 

5. Lainnya 15 orang 13,9% 

TOTAL : 108 orang 100% 

Sumber: Lampiran Hal 53 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  jawaban  dari 

responden yang telah mengisi kuesioner yang dibagikan. Data sekunder dalam 

penelitian ini berupa data internal yang berasal dari data  Pi-Shift dan data eksternal 

yang didapat dari buku, internet, dan jurnal. 

Metode pengumpulan data menggunakan skala Likert dengan bobot sebagai 

berikut (Sugiyono, 2015:94) : 

1. STS  : sangat tidak setuju, dengan poin 1 

2. TS  : tidak setuju, dengan poin 2 

3. CS  : cukup setuju, dengan poin 3 

4. S  : setuju, dengan poin 4 

5. SS  : sangat setuju, dengan poin 5 
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3.2.1 Langkah Penelitian 

Langkah penelitian dalam mendapatkan data dapat dilakukan dengan cara 

membuat kuisioner yang berisi pertanyaan dengan jawaban skala Likert yang setiap 

pernyataan atau jawaban mendapatkan nilai sesuai dengan skala di atas. Setelah itu 

kita dapat melakukan tes validitas dan reliabilitas serta mendistribusikan kuisioner 

tersebut ke para responden untuk selanjutnya diisi. Data kemudian dirangkum dan 

dicatat untuk ditemukan hasilnya. 

3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah pendefinisian teori-teori agar lebih mudah 

dipahami oleh responden. Berikut ini adalah penjelasannya: 

Tabel 3.4 Variabel dan Indikator 

 

VARIABEL INDIKATOR 

Harga 

(Variabel bebas/X1) 

Didasarkan menurut pandangan Kotler dan Keller (2012:409)  

 

1.  Keterjangkauan harga 

2.  Harga bersaing dengan kompetitor 

3.  Harga sebanding dengan produk yang ditawarkan 

Kualitas Layanan 

(Variabel bebas/X2) 

Didasarkan pada pandangan Lee dan Lin (dalam Talitha, Verina dan 

Heru 2012:4) 
 

1. Website design, memberikan desain yang menarik untuk  

tampilan website atau toko online. 

2. Reliability, kemampuan suatu toko online untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan dan menyampaikan produk dengan baik dan 

tepat waktu.  

3. Responsivenes,  kemampuan toko online merespon para 

pelanggan  dengan memberikan informasi yang baik dan jelas.   

4. Trust, perilaku perusahaan dimana pelanggan menerima 

kerentanan dalam bertransaksi terhadap sebuah toko online. 

5. Personalization, perusahaan dapat memahami masalah para 

konsumen dengan memberikan perhatian secara personal kepada 

mereka.   
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Kepuasan Konsumen 

(Variabel terikat/Y) 

Didasarkan menurut pandangan Haminingtayas (dalam Ahmad & Ida 

2014:7)  
1. Konsumen puas atas layanan 

2. Berminat melakukan pembelian ulang 

3. Kesediaan untuk merekomendasikan 

 

3.4. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Validitas dijelaskan sebagai suatu alat ukur penelitian mengenai arti sebenarnya yang 

diukur (Umar, 2011:58). Uji Validitas menggunakan progaram SPSS yaitu Coefficient 

Corelation Pearson, yang mana apabila nilai signifikansi dari hasil pengujian lebih kecil dari 

0,05 maka dinyatakan valid. Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian, atau keakuratan 

yang ditunjukan oleh instrumen pengukuran (Umar, 2011:59). Uji reliabilitas menggunakan 

rumus Cronbach Alpha, dengan ketentuan apabila nilai Cronbach Alpha > 0,6 maka 

pernyataan tersebut dianggap reliabel dan begitu juga dengan sebaliknya, apabila Cronbach 

Alpha < 0,6 maka pernyataan tersebut tidak reliabel (Umar, 2011:59). 

3.5. Metode Analisis Data 

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 

linier berganda. Regresi linier berganda adalah suatu metode untuk mempelajari suatu 

kejadian yang dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel. Rumus yang digunakan 

menurut Rangkuti (2011:64) : 

Y =  α + β1X1 +  β2X2 +  ϵ 

 

Keterangan: 

Y : Variabel kepuasan konsumen  

X1 : Variabel harga  

β1 : Koefisien regresi variabel harga 

X2 : Variabel kualitas layanan  

β 2 : Koefisien regresi variabel kualitas layanan 
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α : Konstanta 

ϵ : Error / Residual 

 

3.6. Uji Signifikansi Individual ( Uji t )  

Tujuan uji t adalah untuk menunjukan seberapa besar pengaruh satu variabel-

variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel terikat. Nilai sig t 

hitung < 0,05 maka variabel-variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap 

variabel terikat (Kuncoro, 2014:244). 

3.7. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

 Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan ke dalam model memiliki pengaruh secara simultan atau bersama-sama 

terhadap variabel terikat. H0 adalah variabel bebas tidak memiliki pengaruh signifikan 

secara simultan terhadap variabel terikat dan H1 adalah variabel bebas secara simultan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.Jika nilai sig uji F < 

0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti variabel bebas secara simultan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2014:245). 

3.8. Koefisien Korelasi ( Uji R )  

Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur seberapa besar hubungan linier 

variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Nilai R berada pada rentan nol 

dan satu. Nilai koefisien korelasi atau R yang mendekati, berarti hubungan linier 

variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat semakin besar (Kuncoro, 

2014:246).  
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3.9. Koefisien Determinasi ( Uji R
2 

)  

Uji koefisien determinasi berfungsi untuk menunjukkan kemampuan variabel 

bebas dalam menjelaskan keberadaan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi 

berada pada rentang nol dan satu. Nilai koefisien determinasi atau R
2
 yang mendekati 

nol berarti kemampuan variabel bebas dalam menimbulkan keberadaan variabel 

terikat amat terbatas, sebaliknya apabila nilai koefisien determinasi atau R
2
 yang 

mendekati satu berarti kemampuan variabel bebas dalam menimbulkan keberadaan 

variabel terikat semakin kuat (Kuncoro, 2014:246). 

3.10. Uji Asumsi Klasik 

3.10.1. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi 

terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Pada saat melakukan uji 

multikolinieritas, peneliti dapat menggunakan kriteria apabila uji VIF (Variance 

Inflation Factor) nilainya < 10, maka artinya tidak ada masalah multikolinieritas 

(Priyanto, 2012:56). 

3.10.2. Uji Heteroskedastitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dalam residual. Pelaksanaan uji heterokedastisitas dapat 

menggunakan uji Glejser. Kriteria yang berlaku adalah jika nilai sig. uji t (pada uji 

Glejser) > tingkat signifikansi 0,05, maka artinya varian residual sama 

(homokedastisitas) atau tidak terjadi heterokedastisitas (Priyanto, 2012:58). 



23 

 

 

3.10.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dijalankan untuk menguji apakah pada model regresi linier 

terdapat korelasi antara kesalahan yang sekarang dengan kesalahan yang sebelumnya. 

Pendeteksian ada atau tidaknya autokorelasi, dapat dilakukan dengan pengujian 

Durbin Watson (DW). Kriteria yang berlaku adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Kategori Nilai Durbin Watson 

Nilai DW  Kategori 

< dL Terjadi autokorelasi 

dL – dU Tidak ada kesimpulan 

dU – (4-dU) Tidak ada autokorelasi 

(4-dU) – (4-dL) Tidak ada kesimpulan 

> (4-dL) Terjadi autokorelasi. 

Sumber: Sudarmanto (2013:271) 
 

3.10.4. Uji Normalitas 

 Uji normalitas dijalankan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak. Pelaksanaan uji normalitas dapat menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. Kriteria yang berlaku yaitu apabila nilai signifikansi > tingkat signifikansi 

(0,05), artinya  residual berdistribusi normal (Priyanto, 2012:53). 

3.10.5. Uji Liniearitas 

 Uji linearitas dijalankan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai 

hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji linearitas dapat menggunakan 

test of linearity. Jika nilai sig. pada linearity < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel bebas dan variabel terikat terdapat hubungan yang linear (Priyatno, 2012: 

40). 


