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BAB III 

METODA PENELITIAN 

 

Metode yang dilakukan dalam penelitian adalah metode kuantitatif. 

Menurut Sugiono (2007), metode kualitatif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengumpulan 

data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun metode 

proses penelitian sebagai berikut : 

Penelitian ini dirancang untuk mengetahui bagaimana minat belenja 

produk fashion melalui online pada masyarakat Yogyakarta. Adapun data yang 

diperlukan dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

 

A. Obyek dan Subyek Penelitian 

Menurut Supranto (2000), objek penelitian adalah himpunan elemen 

yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Objek 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah belanja produk-produk fashion 

yang secara online, seperti sepatu, tas, celana, sandal, jam tangan, dan lain 

sebagainya. Sedangkan subyek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan 

sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subyek penelitian yang digunakan 

adalah masyarakat Yogyakarta yang pernah melakukan belanja produk fashion 

melalui online. 
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B. Jenis Data dan Sumber Data 

Menurut Burhan Bungin (2000), jenis data terbagi dua, yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh 

dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. sedangkan 

data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder dari data yang kita butuhkan. Dalam penelitian ini, jenis data yang 

digunakan adalah data primer karena data-data penelitian langsung diperoleh 

dari sumber utama. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah masyarakat 

Yogyakarta yang pernah belanja produk fashion melalui online. Sedangkan 

penelitian ini menggunakan data primer. 

 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Burhan Bungin (2005) menjelaskan, populasi adalah obyek-obyek 

yang dapat menjadi sumber datap pada penelitian. Populasi dibedakan atas dua 

macam. (1) Populasi terbatas, yaitu populasi yang memiliki seumber data yang 

jelas batas-batasnya secara kuantitatif,  dan (2) populasi tidak terbatas, yaitu 

populasi yang memiliki sumber data yang tidak dapat ditentukan batas-

batasnya secara kuantitatif. 

Dalam penelitian ini menggunakan populasi terbatas, di mana fokus 

penelitian ini hanya terbatas pada produk-produk fashion yang di jual melalui 

online. 

Teknik sampling menurut Burhan Bungin (2000), adalah cara 

bagaimana menata berbagai teknik dalam penarikan atau pengambilan sampel 
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penelitian dan bagaimana kita merancang tata cara pengambilan sampel agar 

menjadi sampel yang representatif. Dalam penelitian ini menggunakan 

teknikporposive sampling, yaitu teknik yang digunakan pada penelitian-

penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian dari pada sifat populasi 

dalam menentukan sampel penelitian. Kriteria sampel dalam penelitian ini 

adalah minat beli produk fashion melalui online. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara 

survei mengunkan kuesioner. Menurut Jogianto (2008), kuesioner adalah 

Instrumen survei untuk mendapatkan data. Data kuesioner berisi tentang 

berbagai pertanyaan yang nantinya akan ditananyakan kepada narasumber. 

Adapun narasumber pada penelitian ini adalah masyarakat Yogyakarta yang 

perna berbelanja produk fashion melalui online. 
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E. Definisi Operasional Variabel Penelitian  

Berikut ini merupakan definisi operasional variabel dalam penelitian ini: 

Tabel 1.  

Defenisi Operasional Variabel 

 

N

o 

Variabel Definisi operasional Indikator 

1 Minat beli 

(Y) 

Menurut Engel, Blackwell, dan 

Miniard (2001), minat beli adalah 

sebuah kegiatan pembeliaan yang 

akan dilakukan  oleh konsumen 

pada periode tertentu. Minat beli 

adalah tahap kecendrungan 

konsumen  untuk bertindak 

sebelum keputusan membeli. 

1. Keigianan untuk berbelanja 

online 

2. Rencana untuk membeli produk 

secara online 

Sumber : Carine Hilman (2012) 

2 Kemudah

an 

(X1) 

Davis (1989) menjelaskan bahwa 

ease of use dapat didefinisikan 

sebagai suatu tingkat atau keadaan 

dimana seseorang  yakin bahwa 

dengan mengunakan sistem 

tertentu tidak diperlukan usaha 

apa pun (free of effort). 

Kemudahan (ease) bermakna 

tanpa kesulitan atau terbebaskan 

dari-dari kesulitan atau tidak perlu 

berusaha terlalu keras. 

1. Tidak banyak menghabiskan 

waktu 

2. lebih mudah mencari produk 

yang dinginkan 

 

3. Memberikan  

4. Kemudahan dalam membayar 

5. Memilih barang tanpa batas  

Sumber : Carine Hilman (2012) 

 

3 Keyakina

n/ 

kepercaya

an 

(X2) 

Menurut Kotler dan Armstrong 

dalam bukunya yang 

berjudulPrinsip-prinsip 

Pemasaran (2001;118), 

mengatakan keyakinan (belief)  

adalah pemikiran deskriptif 

seseorang mengenai sesuatu 

1. Telah banyak orang yang 

bertransaksi belanja melalui 

online 

2. Berbelanja online sudah menjadi 

kebiasaan orang di lingkungan 

sekitar 

Sumber : Carine Hilman (2012) 

4 Promosi 

(X3) 

Menurut Fajar Laksana dalam 

bukunya yang berjudul 

Manajemen Pemasaran 

Pendekatan Praktis (2008 ; 180) 

menjelaskan bahwa promosi 

merupakan biaya yang tidak 

menambahkan apa-apa pada nilai 

suatu produk tapi malah 

meningkatkan biaya bagi 

konsumen 

1. Adanya iklan yang menarik 

2. Promosi Penjualan secara 

personal 

3. (tanpa pihak ke 3) 

4. Pemasaran lansung 

5. (kotler & amstrong 2001) 

6.  
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5 Harga 

(X4) 

Menurut J. Paul Peter dalam 

bukunya yang berjudul Consumer 

behavior Prilaku konsumen dan 

Strategi Pemasaran (2000 ; 220) 

Harga adalah elemen yang paling 

tidak umum dari bauran 

pemasaran. Untuk satu hal, pasar 

adalah satu-satunya elemen yang 

berkaitan dengan pendpatan; 

elemen-elemen lainnya, demikian 

dengan penelitian pemasaran, 

membutuhkan dana yang harus 

dikelurakan oleh organisasi. 

1. Tingkat Harga 

2. Potongan Harga 

3. Waktu Pembayaran 

4. Syarat Pembayaran 

5. ( Swasta 2010) 

6.  

6 Kualitas 

Produk 

(X5) 

Dalam buku prinsi-prinsip 

pemasaran (2001) oleh Kotler dan 

Armstrong menjelaskan  kualitas 

produk merupakan kemampuan 

suatu produk untuk melaksanakan 

fungsinya, meliputi daya tahan, 

keadalan, kumudahan operasi dan 

perbaikan, serta atribut nilai 

lainnya 

1. Performansi 

2. Features 

3. Keandalan 

4. Kualitas yang di rasakan 

5. Daya tahan 

6. Kesesuian dengan spesifikasi 

Sumbe : Garvin (1987, 1988) 
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Dalam penelitian ini, skala pengukuran yang digunakan yaitu skala 

interval dengan menggunakan likert scale atau skala likert. Untuk mengetahui 

hasil tanggapan responden terhadap variabel-variabel penelitian maka digunakan 

data interval dengan skala 1-5, sedangkan untuk mengetahui pengukuran dan 

interpretasi data dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 2. 

Skala Interval  

Jawaban Skor 

STS 1 

TS 2 

N 3 

S 4 

SS 5 

 

Keterangan: 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS    : TidakSetuju 

N       : Netral 

S      : Setuju 

SS      : Sangat Setuju 

 

F. Uji kualitas instrumen 

Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2012), uji validitas merupakan derajat ketepatan 

antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat 
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dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang 

tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Uji validitas dalam penelitian ini 

menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment dengan bantuan 

program SPSS. Tingkat signifikansi 5%, jika nilai probabilitas < 0,05  maka 

pertanyaan tersebut valid. Sedangkan jika nilai probabilitas > 0,05 maka 

pertanyaan tersebut tidak valid. 

 

Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menguji 

konsistensi alat ukur, apakah hasil hasilnya tetap konsisten jika pengukuran 

diulang. Uji reliabilitas bertujuan untuk menguji sejauh mana alat pengukur 

dapat dipercaya atau diandalkan. Pengujian reliabilitas instrument dilakukan 

dengan Cronbach alpha dengan bantuan program SPSS dan metode 

pengambilan kepusan pada uji mengunakan batasan0,6. Menurut Sekaran 

(1992) jika nilai  α ≥ 0,6atau lebih maka uji reliabilitas dapat diterima. 

 

G. Uji Hipotesis dan Analisa Data 

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis 

statistik dengan menggunakan program SPPS. Rumus statistik yang digunakan 

adalah Linier Multiple Regression (regresi liniear berganda), digunakan untuk 

mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel independen dengan 
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variabel dependen, persamaan regresi linier berganda menurut Sugiyono 

(2012) adalah : 

Y = b0+ b1 . X1 + b2 . X2 + b3 . X3 + b4 . X4+b5 . X5 +e. 

Fungsi tersebut menerangkan hubungan antara dua variabel bebas (X) 

dan variabel terikat (Y), dimana : 

Y   : Minat beli 

b0  : Konstanta 

b1 s/d b5 : Koofesien Regresi 

X1  : Kemudahan 

X2   : Keyakinan 

X3   : Persepsi Promosi 

X4   : Persepsi Harga 

X5   :Persepsian Kualitas  

e     : Faktor Ganguan 

 

Uji t ( parsial ) 

Menurut Sugiono, (2005), Uji t digunakan untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variabel indevenden (X) terhadap variabel dependen 

(Y). Dengan tingkat signifikan 0,05 dengan mengambil keputusan bila 

signifikan < α maka Ha  diterima yang berarti bahwa semua variabel 

independen secara individu mempengaruhi dependen. 

Bahwa Uji F diasumsikan secara keselurahan signifikan terhadap 

variabel minat beli  dengan nilai di bawah 0,05 dengan demikian peneliti tidak 
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mengunakan uji signifakansi simultan ( uji F) terhadap variabel bebas yaitu 

kamudahan, keyakinan, persepsi promosi, persepsi harga dan kalitas 

persepsian terhadap minat beli. 

 

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Analisis R
2
 (R Square), pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefesien determinasi 

untuk data silang (crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar 

antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time 

series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali; 

2011). 


