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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

     Penelitian ini menggunakan pendekatam kuantitatif. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh responden. Dengan 

cara penyebaran kuesioner tentang Pengaruh Kepercayaan, dan Persepsi Risiko 

Terhadap Minat Beli Secara Online (Studi Kasus Pada Perusahaan Toko Tas Felice 

Id di Aplikasi Lazada). 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

     Penelitian ini dilakukan pada customer e-commerce lazada di felice id toko 

tas wanita. Penelitian akan di lakukan pada bulan juni hingga selesai. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Data Primer 

     Menurut (Sugiyono:2014:308) data primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang digunakan 

untuk penelitian ini yaitu tanggapan responden yang diperoleh dari penyebaran 

kuesioner kepada pelanggan online shop felice id. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Menurut (Sugiyono:2014:80), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Pada penelitian ini yang akan dijadikan populasi adalah pembeli aktif dalam 30 hari 

terakhir di lazada toko tas felice id. 

3.4.2 Sampel 

Menurut (Sugiyono:2014:81), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bagian ini diambil karena dalam banyak 

kasus tidak mungkin kita mengambil seluruh anggota populasi untuk kita teliti, 

karena itu kita membentuk sebuah perwakilan populasi yang disebut sampel. 

Pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap lebih tahu tentang apa 

yang kita harapkan, atau kemungkinan dia sebagai penguasa sehingga akan 

memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Kriteria-kriteria 

yang harus dipenuhi dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Memiliki aplikasi lazada 

2. Pernah berbelanja di felice id minimal 2 kali pembelian 

3. Bersedia menjadi responden 
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Pada penelitian ini metode sampling yang digunakan adalah non probability 

sampling yaitu dengan teknik pengambilan sampel convinence sampling sehingga 

peneliti memilih responden berdasarkan yang paling mudah ditemui atau 

didapatkan. Untuk menentukan jumlah sampel yang representative, tergantung pada 

jumlah indicator dikali 5 sampai 10 (Ferdinand, 2014:48).  

Jumlah sampel minimum untuk penelitian ini adalah:  

Sampel minimum = Jumlah indikator x 10 

= 12 x 10 

= 120 responden 

Dengan mengacu pada pendapat tersebut dan berdasarkan pertimbangan 

yang telah dikemukakan, maka jumlah yang dipakai dalam penelitian ini mengambil 

120 sampel. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode survei yang dilakukan 

dengan cara membagikan kuesioner berbasis online dengan menggunakan google 

form. Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab 

(Sugiyono: 2014:142). Kuesioner digunakan untuk memperoleh data responden 

mengenai kepercayaan, persepsi risiko, dan minat beli. 

Indikator-indikator kepercayaan, persepsi risiko dan minat beli diukur 

menggunakan metode skala Likert dengan teknik kesetujuan atau ketidaksetujuan 

terhadap masing-masing pertanyaan dengan memiliki skor 1-4 sebagai berikut: 

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 = Tidak Setuju (TS) 

3 = Setuju (S) 

4 = Sangat Setuju (SS) 

3.6 Definisi Variabel dan Definisi Operasional 

3.6.1 Definisi Variabel 

Menurut Sugiono (2014:59) definisi variable yaitu suatu atribut atau sifat 

atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Berikut ini 

pengelompokkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Menurut Sugiono (2014:59) variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadikan sebab perubahan atau timbulnya variabel 

lain yang terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu:  

Kepercayaan (X1)  
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Persepsi Risiko (X2)  

2. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Menurut Sugiono (2014:59) variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi atau tergantung yang menjadi akibat karena adanya variable bebas. 

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini ada 1, yaitu: 

Minat beli (Y) 

3.6.2 Definisi Operasional 

Berikut ini penjelasan definisi operasional dari variabel-variabel penelitian: 

3.6.2.1 Kepercayaan (X1) 

Kepercayaan adalah kesediaan pihak perusahaan untuk mengandalkan mitra 

bisnis. Kepercayaan tergantung pada sejumlah faktor interpersonal dan antar 

organisasi. Seperti kemampuan, integritas, kejujuran dan kebaikan (Kotler & Keller, 

2016). 

Dalam penelitian ini, kepercayaan diukur melalui beberapa indikator yang 

mengacu pada pendapat (Kotler & Keller, 2016) sebagai berikut: 

a. Benevolence (Kesungguhan/Ketulusan) 

Adalah seberapa besar seseorang percaya kepada penjual untuk berperilaku 

baik kepada konsumen. 

b. Ability (Kemampuan) 

Adalah sebuah penilaian Mengacu kepada kompetensi dan karakteristik 

penjual. Dalam hal ini bagaimana penjual mampu meyakinkan pembeli dan 

memberikan jaminan kepuasan dan keamanan ketika bertransaksi. 

c. Integrity (Integritas) 

Adalah seberapa besar keyakinan seseorang terhadap kejujuran penjual 

untuk menjaga dan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat kepada 

konsumen. 

d. Willingness to depend 

Adalah kesedian konsumen untuk bergantung kepada penjual berupa 

penerimaan resiko atau konsekuensi negatif yang mungkin terjadi. 

3.6.2.2 Persepsi Risiko (X2) 

Persepsi risiko merupakan sebuah penilaian yang subjektif oleh seseorang 

terhadap kemungkinan dari sebuah kejadian kecelakaan dan seberapa khawatir 

individu dengan konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan kejadian tersebut 

(Suhir, 2014:4). 

Dalam penelitian ini, persepsi risiko diukur melalui beberapa indikator yang 

mengacu pada pendapat (Masoud, 2013) sebagai berikut: 
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a. Risiko Produk 

Sebagai kerugian yang terjadi ketika sebuah merek atau produk tidak 

tampil seperti yang diharapkan. Risiko produk mungkin akibat dari 

pilihan produk yang buruk karena ketidakmampuan pembeli untuk secara 

akurat menilai kualitas produk secara online. 

b. Risiko Psikologi 

Dapat merujuk kepada kekecewaan, frustrasi, dan rasa malu yang dialami 

jika informasi pribadi seseorang diungkapkan Internet sering dianggap 

sebagai kemungkinan melanggar privasi pengguna, perhatian utama dari 

banyak pengguna internet.  

c. Risiko Keuangan 

Uang untuk pelanggan dan termasuk kemungkinan bahwa informasi 

kartu kredit seseorang dapat disalahgunakan demikian, rasa jelas 

konsumen dari ketidakamanan mengenai penggunaan kartu kredit online 

berasal terutama dari keprihatinan tentang risiko keuangan. 

d. Risiko Waktu 

Kenyamanan mungkin merujuk pada hilangnya waktu dan 

ketidaknyamanan yang timbul akibat kesulitan navigasi atau 

mengirimkan pesanan, menemukan situs web yang sesuai, atau 

penundaan penerimaan produk. Dua penyebab utama dari pengalaman 

membeli secara online tidak memuaskan yang mungkin dianggap sebagai 

waktu / risiko kenyamanan termasuk situs web tidak teratur atau 

membingungkan dan halaman yang terlalu lambat untuk diakses. 

3.6.2.3 Minat Beli (Y) 

Minat beli didefinisikan sebagai perilaku konsumen yang muncul sebagai 

respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk melakukan 

pembelian (Kotler & Keller, 2013:137). 

Dalam penelitian ini, minat beli diukur melalui beberapa indikator yang 

mengacu pada pendapat (Ferdinand, 2014) sebagai berikut: 

e. Minat transaksional 

Kecenderungan seseorang untuk membeli produk 

f. Minat refrensial 

Kecenderungan seseorang untuk merekomendasi produk kepada orang lain. 

g. Minat preferensial 

Minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi 

utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi 

sesuatu dengan produk preferensinya. 

h. Minat eksploratif 
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Minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari 

informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk 

mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. 

3.7 Proses Pengolahan Data 

Pengolahan data dapat diartikan sebagai proses dalam memperoleh data 

ringkasan dengan menggunakan rumus-rumus tertentu, yang bertujuan untuk 

mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi data lebih lanjut. Adapun 

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :  

Gambar 3.1 Proses Pengolahan Data 

 

1. Kuisioner : pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan 

atau pernyataan kepada responden. 

2. Editing : dalam kuisioner perlu adanya edit, tujuannya untuk melihat lengkap 

tidaknya pengisian kuisioner, melihat konsistensi antar pertanyaan, melihat 

logis tidaknya jawaban. 

3. Coding : pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam 

katagori yang sama. Kode yang dibuat dalam bentuk angka atau huruf yang 

memberikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan 

dianalisis. 

4. Pengolahan data : memasukan data dalam proses tabulasi dan melakukan 

editing ulang terhadap data yang telah ditabulasi untuk mencegah terjadinya 

kekeliruan memasukan data, atau kesalahan penempatan dalam kolom maupun 

baris tabel. 

3.8 Metode Analisa Data 

Analisis data yaitu kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber 

data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokan data 

berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel 

dari seluruh responden, menyajikan data tiap yang diteliti, melakukan perhitungan 

untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono 2014:147). 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, menggunakan metode statistik 

yang merupakan metode analisis data yang efektif dan efisien dalam suatu 

kuisioner Editing Coding
Pengolahan 

data
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penelitian. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan uji prasyarat pembuktian 

hipotesis, yaitu sebagai berikut: 

3.8.1 Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan sebagai uji yang ditujukan untuk mengetahui suatu 

data yang dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan. Instrumen yang 

valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu 

valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Suatu item kuesioner yang valid dapat dijadikan acuan untuk 

penelitian selanjutnya (Sugiyono:2014:168). Pengambilan keputusan ini yaitu 

sebagai berikut:  

1. Bila r hitung (r pearson) ≥ r tabel; artinya pertanyaan atau pernyataan tersebut 

valid.  

2. Bila r hitung (r pearson) ≤ r tabel; artinya pertanyaan atau pernyataan tersebut 

tidak valid.  

3.8.2 Uji Reliabilitas 

Suatu kuesioner dikatakan valid ketika koefisien korelasi lebih besar dari 

tingkat kesalahan yang telah ditentukan. Pada penelitian ini juga dilakukan uji 

instrument yang bernama uji reliabilitas. Mengenai hasil penelitian yang reliabel, 

(Sugiyono:2014:172) berpendapat “Hasil penelitian yang reliabel, bila terdapat 

kesamaan data dalam waktu yang berbeda.” Maksud dari uji reliabilitas adalah uji 

untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 

menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, konsistensi meskipun kuesioner ini 

digunakan kembali di lain waktu. 

Uji reliabilitas ini dilakukan terhadap item pernyataan dalam kuesioner yang 

telah dinyatakan valid. Pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode Alpha Cronbach. Pengujian dengan Alpha Cronbach dapat dilihat dari nilai 

alpha alat ukur tersebut. Apabila penelitian dikatakan reliable dengan menggunakan 

teknik Cronbach’s Alpha bila koefisien reliabilitas besar dari 0,60 (r > 0,60), maka 

ukuran kuesioner yang dipakai sudah reliabel (Sugiyono:2014:175). 

3.9 Teknik Pengujian Hipotesis dan Analisis Data 

3.9.1 Uji Asumsi Klasik 

3.9.1.1 Uji Normalitas 

Menurut (Ghozali, 2011) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.  

Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal. U Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov atau uji K-S untuk masing-masing variabel. Data penelitian dikatakan 

menyebar normal atau memenuhi uji normalitas apabila nilai Asymp.Sig (2-tailed) 
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variabel residual berada di atas 0,05 atau 5%, sebaliknya jika nilai Asymp.Sig (2-

tailed) variabel residual berada di bawah 0,05 atau 5%, maka data terebut tidak 

berdistribusi normal atau tidak memenuhi uji normalitas. 

3.9.1.2 Uji Multikolinieritas 

 Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

Multikoliniearitas dapat dilihat dengan Variance Inflation Factor (VIF), apabila 

nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 maka tidak terdapat gejala 

multikoloniearitas, begitu pula sebaliknya (Ghozali, 2011). 

3.9.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dan residual suatu pengamatan ke pengamatan lain 

(Ghozali, 2011:139).  

Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat 

dilihat dengan pola gambar Scatterplot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas 

jika: 

a. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0 

b. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. 

c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang 

melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. 

d. Penyebaran titik-titik data tidak berpola 

3.9.2 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.9.2.1 Uji T (Uji Signifikan Parsial) 

Untuk menguji kebenaran hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini 

pengujian dilakukan menggunakan uji T. Menurut (Ghozali, 2011), uji T pada 

dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengambilan keputusan 

ini dilakukan berdasarkan perbandingan nilai signifikansi yang telah ditetapkan, 

yaitu sebesar 5% (α = 0,05). Jika signifikansi T besar dari α maka Ho diterima, 

artinya variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan 

jika signifikansinya lebih kecil dari α maka Ho ditolak yang artinya variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen.  

3.9.2.2 Uji F (Uji Signifikan Simultan) 

Menurut Imam Ghozali (2011), uji F pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan ini 
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berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan melihat tingkat signifikansinya 

kemudian membandingkan dengan taraf signifikansi yang telah ditetapkan (5% atau 

0,05). Dengan derajat keyakinan tertentu, jika F hitung ≤ F tabel maka Ho ditolak, 

sedangkan jika F hitung ≥ F tabel maka Ho diterima. 

3.9.2.3 Uji Koefisien Determinasi (𝐑𝟐)  

Menurut Ghozali (2011), koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan 1. Nilai R2 yang kecil dapat diartikan bahwa 

kemampuan menjelaskan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variable terikat 

sangat terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel terikat. Kelemahan penggunaan koefisien determinasi R2 adalah bias 

terhadap variable terikat yang ada dalam model. Oleh karena itu banyak peneliti 

menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R2 pada saat mengevaluasi mana 

model regresi yang baik. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R2 pasti 

akan meningkat tanpa melihat apakah variabel tersebut berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen.  

3.4.3 Analisis Regresi Berganda  

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh Kepercayaan, Persepsi Risiko dan Keamanan terhadap minat beli. 

Persamaan regresinya adalah:  

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝑒 

Keterangan : 

Y  = Minat Beli  

a  = Konstanta 

β1  = Koefisien Regresi dari Kepercayaan 

β2  = Koefisien Regresi dari Persepsi Risiko 

𝑋1  = Kepercayaan 

𝑋1  = Persepsi Risiko  

𝑒  = Error 

 

. 
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