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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian  

Ketika sedang mengadakan penelitian, maka terdapat berbagai jenis 

metode penelitian dan rancangan penelitian yang dapat digunakan. Rancangan 

penelitian disusun berdasarkan persoalan penelitian yang telah dipertimbangkan, 

berbagai rancangan penelitian tersebut dapat digolongkan berdasarkan sifat-sifat 

permasalahannya (Suryabrata, 2015). Apabila dilihat dari hubungan 

antarvariabelnya, maka metode penelitian yang cocok adalah penelitian kausal 

komparatif. Di mana bertujuan menjelaskan ikatan kausal variabel  independen 

kepada variabel dependen. Purchase intention berperan sebagai variabel dependen 

dipengaruhi oleh supportive access, immense efficacy, professed security, message 

material, irrepressible, consumer, dan escalating brand sebagai variabel 

independen. 

 

3.2 Objek Penelitian 

 Populasi daripada penelitian ini merupakan pengguna e-commerce di kota 

Batam. Negara Indonesia memiliki sekitar 12.525.999 jiwa pengguna internet 

daripada keseluruhan masyarakat Indonesia yang diperkirakan mencapai 

257.912.349 jiwa pada tahun 2015 (Tribunnews, 2017). Menurut data statistik dari 

badan KOMINFO Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (2016), data 

pemakai internet bagi e-commerce di Batam berlandaskan umur pada tahun 2016 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 
 Data pemakai internet bagi e-commerce di Batam berlandaskan umur 

tahun 2016 

No Umur  Persentase 

1 26-35 Tahun 32,00% 

2 56-65 Tahun 24,70% 

3 36-45 Tahun 24,40% 

4 46-55 Tahun 22,10% 

5 16-25 Tahun 21,60% 

6   9-15 Tahun 7,30% 

Sumber: https://statistik.kominfo.go.id/site/data?idtree=430&iddoc=1525  

 Menurut Priyastama (2017) sampel merupakan sekumpulan data yang 

diambil dari populasi.  Cara yang disediakan untuk mengambil sampel yang 

dipakai ialah purposive sampling, merupakan teknik pengambilan sampel melalui 

pertimbangan kesesuaian sumber informasi yang akan diperoleh. Sehingga sampel 

yang menjadi akhir dari objek penelitian ini adalah pengguna 5 e-commerce toko 

online di Batam yaitu Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli.com dan Shopee,  

pengambilan sampel diperoleh melalui metode menyebarkan kuesioner kepada 

calon responden yang memiliki kriteria yang diinginkan, yaitu mahasiswa 

mahasiswi dan juga masyarakat pada umumnya yang menyukai belanja online.  

 Dikarenakan tidak diketahui banyaknya pengguna 5 e-commerce toko 

online di Batam,  Maka penentuan jumlah sampel yang representive menurut Hair 

et al., (2010) yaitu berdasarkan jumlah indikator di kali 5 sampai 10. Dalam 

penelitian ini menggunakan perbandingan observasi 1:5, maka 37 x 5  = 185 

(jumlah indikator dikali 5). Sehingga sampel minimal dalam penelitian ini adalah 
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185 responden. Namun untuk menghindari terjadinya data error maka disebarkan 

ke 215 responden. Unit data yang dianalisis adalah pengguna 5 e-commerce toko 

online di Batam. Menurut Suryabrata (2015) mengumpulkan data melalui one 

shot study merupakan kelompok informasi khusus yang akan diukur. 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel  

3.3.1   Variabel Dependen 

Menurut Kuster et al., (2016) purchase intention merupakan konsumen 

yang berniat membeli dan tidak berniat membeli produk sebagai pengaruh dari 

faktor-faktor yang ada pada viral marketing. Sedangkan menurut Haryani dan 

Motwani (2015) purchase intention adalah alat marketing yang sangat berguna 

untuk menciptakan kesadaran merek .Terdapat 4 item pertanyaan yang diadopsi 

dari jurnal Kuster et al., (2016). Pada penelitian ini memakai perbandingan likert 

1-5 sangat tidak setuju hingga sangat setuju.                    

3.3.2   Variabel Independen 

Haryani dan Motwani (2015) menyatakan bahwa immense efficacy adalah 

informasi yang menampilkan mengenai berbagai macam produk, yang 

informasinya dapat diperoleh dalam waktu singkat di manapun dan kapanpun 

yang relevan dengan kebutuhan konsumen. Terdapat 6 item pertanyaan yang 

diadopsi dari jurnal Haryani dan Motwani (2015). Pada penelitian ini memakai 

perbandingan likert 1-5 sangat tidak setuju hingga sangat setuju.                      
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Haryani dan Motwani (2015) menyatakan bahwa supportive access adalah 

kemudahan menjangkau dan menyebarkan informasi dengan cepat yang tidak 

memiliki batas-batas geografis. Terdapat 5 item pertanyaan yang diadopsi dari 

jurnal Haryani dan Motwani (2015). Pada penelitian ini memakai perbandingan 

likert 1-5 sangat tidak setuju hingga sangat setuju.                    

Haryani dan Motwani (2015) menyatakan bahwa professed security adalah 

keakuratan dan keamanan informasi yang disediakan oleh perusahaan, yang dapat 

dipercaya oleh konsumen tanpa perlu meragukan sumber informasinya. Karena 

memiliki jaminan dari perusahaan.  Terdapat 5 item pertanyaan yang diadopsi dari 

jurnal Haryani dan Motwani (2015). Pada penelitian ini memakai perbandingan 

likert 1-5 sangat tidak setuju hingga sangat setuju.                     

Nikhashemi et al., (2013) menyatakan bahwa message material adalah 

kualitas isi pesan mengenai produk yang ingin disampaikan oleh perusahaan 

terhadap konsumen, yang bertujuan untuk menarik minat beli konsumen. Terdapat 

4 item pertanyaan yang diadopsi dari Nikhashemi et al., (2013). Pada penelitian 

ini memakai perbandingan likert 1-5 sangat tidak setuju hingga sangat setuju.                      

Kuster et al., (2016) menyatakan bahwa irrepressible adalah pengalaman 

layanan yang ingin disediakan oleh perusahaan untuk konsumen, supaya merasa 

puas dengan pengalaman yang didapatkannya ketika membeli produk dari 

perusahaan tersebut. Terdapat 5 item pertanyaan yang diadopsi dari jurnal Kuster 

et al., (2016). Pada penelitian ini memakai perbandingan likert 1-5 sangat tidak 

setuju hingga sangat setuju.                      
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Kuster et al., (2016)  menyatakan bahwa consumer dependency adalah 

rasa aman yang disediakan perusahaan untuk konsumen ketika menggunakan 

produk perusahaan, sehingga konsumen akan kembali membeli produknya lagi. 

Sedangkan menurut Haryani dan Motwani (2015) consumer dependency adalah  

konsumen membagikan informasi jika mereka mendapatkan insentif dan viral 

marketing akan efektif apabila konsumen mau membagikan informasi tersebut. 

Terdapat 5 item pertanyaan yang diadopsi dari jurnal Kuster et al., (2016). Pada 

penelitian ini memakai perbandingan likert 1-5 dari sangat tidak setuju hingga 

sangat setuju.                      

Nikhashemi et al., (2013) menyatakan bahwa escalating brand adalah 

kesan brand image yang ingin diberikan oleh perusahaan kepada konsumen untuk 

memikat niat beli konsumen.  Terdapat 3 item pertanyaan yang diambil dari jurnal 

Nikhashemi et al., (2013). Pada penelitian ini memakai perbandingan likert 1-5 

dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju.        

               

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Respondennya adalah pengguna 5 e-commerce di Batam. Proses perolehan 

data dilakukan dengan membagikan kuisioner secara langsung dan 

membagikannya melalui link kuisioner secara online. Kuisioner yang disebarkan 

terdiri dari 2 hal yaitu informasi demografi responden dan  informasi tentang 

supportive access, immense efficacy, professed security, message material, 
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irrepressible, consumer, dan escalating brand yang terdiri dari 5 sub skala dengan 

total 37 pernyataan. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Metode Analisis Deskriptif 

 Metode untuk dipakai berupa statistik deskriptif pada penelitian ini, yaitu 

mengumpulkan serta mengolah data yang sudah dikumpul untuk diproses lebih 

lanjut.   

3.5.2 Uji Outlier 

 Menurut Santoso (2012), outlier ialah data di mana menyimpang dari 

nilai-nilai lainnya, sehingga dinyatakan bertentangan dengan nilai lainnya. 

Menurut Hair et al., (2010) uji outlier bermaksud supaya mencari informasi yang 

membias (outlier) dari informasi yang aktual melalui teknik memakai nilai z 

(standard score) yang disebut z-score. Standar untuk contoh data >80 dengan z-

score >3,0 / <-3,0 dinyatakan jadi outlier.   

 

3.6 Uji Kualitas Data 

3.6.1   Uji Validitas 

Menurut Suryabrata (2015) uji validitas ialah seberapa besar jumlah dari 

tes mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Peneliti memakai aplikasi 

SPSS 22 dalam mengukur 37 pertanyaan yang ada di dalam kuisioner. Menurut 

Hair et al., (2010) pada penelitian ini memakai uji validitas konstruk dengan 

pengujian factor analysis > 0,6. 
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3.6.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Suryabrata (2015) uji reliabilitas ialah uji di mana terlihat lebih 

untuk mendapatkan penjelasan antara konsistensi dari pengukuran data yang 

sesuai atau tidaknya memberi hasil yang sama bila ditpakai pada sampel yang 

sama diwaktu yang berbeda.  

Menurut Hair et al., (2010) nilai yang digunakan untuk menyimpulkan 

reliabel suatu instrumen yaitu Cronbach`s Alpha. Cronbach’s Alpha ialah suatu 

standar reliabel dengan nilai dari 0 sampai 1, sebuah variabel dinyatakan reliabel 

apabila Cronbach`s Alpha  ≥ 0.6. 

 

3.7 Uji Asumsi Klasik 

3.7.1 Uji Normalitas 

Menurut Priyastama (2017) Uji Normalitas yaitu menguji data menyebar 

normal atau tidak, ada 2 teknik pada uji normalitas yaitu grafik serta Kolmogorov-

Smirnov. Adapun beberapa teknik agar mengetes hasil kenormalan datanya 

memakai metode grafik bisa diamati dengan grafik normal probability plot untuk 

membedakan distribusi kumulatif dengan data sebenernya dari distribusi normal. 

Sedangkan metode Kolmogorov-Smirnov mempunyai standart pengevaluasi 

berikut, apabila nilai signifikan >0,05 maka data menyebar tidak normal namun 

apabila <0,05 data menyebar normal. 
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3.7.2 Uji Multikolinieritas 

  Menurut Priyastama (2017) uji multikolinieritas adalah mengetahui 

pengaruh korelasi antar variabel independen, apakah terdapat korelasi atau tidak. 

Jika nilai VIF <10 maka tidak terjadi multikolenieritas, sedangkan VIF >10 maka 

terjadi multikoleneritas. 

3.7.3  Uji Heterokedastisitas 

Menurut Priyastama (2017) uji Heterokedastisitas merupakan kondisi 

dimana pada model regresi terjadi ketidak cocokan variansi pada residual dari satu 

pemantauan ke pemantauan lain. Bentuk regresi yang bagus yaitu tidak terjadi. 

Metode yang dipakai untuk uji heteroskedastisitas merupakan secara empiris 

dengan uji glejser. Uji Glejser hanya dapat diterapkan melalui teknik 

meregresikan variabel independen melalui nilai absolut residualnya. Apabila nilai 

signifikansi antara variabelnya > 0.05, sehingga tidak terjadi heterokedastisitas.  

 

3.8 Uji Hipotesis 

Menurut Ghozali (2011) maksud dari uji hipotesis yaitu memahami 

persentase besarnya akibat variabel independen terhadap variabel dependen. 

Program untuk dipakai yaitu SPSS untuk menguji hasil uji F, uji t, serta uji 

koefisien determinasi. 
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3.8.1 Uji F  

 Menurut Priyastama (2017) uji F bermaksud dalam melhat pengaruh 

semua variabel independen terhadap dependen. Adapun ketentuan pengujian uji F 

yaitu, jika nilai signifikan > 0.05 berarti H0 diterima atau semua variabel 

independen tidak berpengaruh signifikan kepada variabel dependen. Jika nilai 

Signifikan < 0.05 H0 ditolak maupun semua variabel independen berpengaruh 

signifikan kepada variabel dependen.  

3.8.2 Uji t  

Menurut Priyastama (2017) uji t akan mengidentifikasi pengaruh satu 

persatu variabel independen kepada variabel dependen. Tujuan uji t yaitu melihat 

signifikansi, jika nilai signifikan <0.5 maka dinyatakan signifikan sedangkan 

apabila nilai signifikan >0.5 maka dinyatakan tidak signifikan. 

3.8.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 Menurut Priyastama (2017) uji koefisien determinasi (R2) yaitu 

mengidentifikasi besarnya pengaruh variabel independen terhadap dependen, 

seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. 

Tinggi besarnya nilai R2 akan tinggi juga pengaruh variabel independen terhadap 

dependen. Untuk penelitian ini menggunaan adjustade r square disebabkan 

variabel independen lebih dari satu.  
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