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BAB III 

METODE PENELITIAN 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

 Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk dapat 

memahami permasalahan-permasalahan yang sudah diuraikan pada 

rumusan masalah, hal tersebut terjadi karena pada penelitian ini 

memerlukan pengujian dengan cara statistik. Penelitian akan 

bermanfaat jika didalam penelitian benar-benar dapat menjawab 

segala pertanyaan melalui pengumpulan data dan analisis yang tepat. 

Populasi juga merupakan salah satu hal yang memiliki peran sangat 

penting didalam penelitian karena metode kuantitatif tidak akan 

menjadi berguna dan bermanfaat jika ditujukan kepada populasi yang 

kurang tepat. Menurut Sujarweni (2015) populasi adalah keseluruhan 

jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam 

penelitian ini adalah masyarakat yang pernah membeli dan 

menggunakan e-ticketing dan e-voucher pada aplikasi Traveloka. 
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3.1.2 Sampel 

 Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

sering kita sebut dengan istilah sampel. Jika populasi besar dan 

peneliti memiliki keterbatasan dengan tenaga maupun waktu, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. 

Menurut Sujarweni (2015) makin besar jumlah sampel mendekati 

populasi, maka peluang generalisasi semakin kecil, dan sebaliknya 

makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka akan semakin 

besar kesalahan generalisasi.  

Didalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah metode purposive sampling, merupakan teknik penentuan 

sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu 

(Sujarweni, 2015). Dengan menggunakan teknik pengambilan 

purposive sampling yaitu menggunakan jenis judgment sampling. 

Menurut Jogiyanto (2013) judgemnt sampling adalah purposive 

sampling dengan kriteria berupa suatu pertimbangan tertentu. Jadi 

dalam pengambilan sampel tidak semua populasi memperoleh peluang 

untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini, karena yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini yaitu masyarakat di kota semarang dan 

yang pernah menggunakan e-ticketing dan e-voucher pada aplikasi 

Traveloka serta mengetahui cara pembayaran dalam menggunakan 

aplikasi Traveloka.  
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 Dalam penelitian ini menggunakan analisis data pendekatan 

Partial Least Square (PLS). PLS adalah model persamaan Structural 

Equation Modeling (SEM) yang berbasis komponen atau varian. 

Menurut Ghozali (2011), PLS merupakan pendekatan alternatif yang 

bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi berbasis 

varian. SEM yang berbasis kovarian biasanya menguji kausalitas atau 

toeri sedangkan dengan PLS lebih memiliki sifat predictive model. 

PLS merupakan metode analisis yang powerfull Ghozali (2011), 

karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Tujuan dari PLS itu 

sendiri adalah membantu peneliti untuk tujuan prediksi (Hakim, 

2011). 

 Menurut Ghozali (2011) terdapat beberapa pedoman sampel yang 

dapat digunakan dalam menentukan besarnya sampel untuk SEM, 

antara lain : 

1. Bila pendugaan parameter menggunakan metode kemungkinan 

maksimum (maximum likelihood estimation) besar sampel yang 

disarankan adalah antara 100 hingga 200, dengan minimum 

sampel sebesar 50.  

2. Sebanyak 5 hingga 10 kali jumlah paramater yang ada di dalam 

model.  

3. Sama dengan 5 hingga 10 kali jumlah variabel manifest (indikator) 

dari keseluruhan variabel laten. 
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 Dari penjabaran diatas dijelaskan bahwa untuk menentukan ukuran 

sampel penelitian digunakan rumus 5 kali indikatornya, maka akan 

mendapatkan hasil sebagai berikut : 

 5 x 25 (jumlah indikator pertanyaan dalam kuesioner) = 125 

sampel. Dan peneliti akan menyebar sampel kepada semua pengguna 

aplikasi Traveloka yang ada di kota Semarang sebanyak 165 sampel. 

3.2  Sumber dan Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

yaitu data penelitian yang sumbernya berasal dari responden atau sumber 

asli. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang didalamnya 

terdapat berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian yang 

akan dilaksanakan. Menurut Sugiarto (2016) tujuan kuesioner tersebut 

adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survey, 

memperoleh informasi dengan tingkat keaandalan yang tinggi atas suatu 

fenomena tertentu. 

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.3.1 Kepercayaan (Trust) 

 Kepercayaan didefinisikan sebagai keyakinan yang memungkinkan 

individu secara sukarela menjadi pelanggan penyedia layanan e-

commerce setelah mempertimbangkan karakteristik dari penyedia 

layanan e-commerce tersebut (McKnight & Chervany, 2001). 

Kepercayaan didalam dunia bisnis berbasis online memang sangat 
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diperlukan, karena cukup banyak masyarakat yang kurang 

mempercayai pembelian tiket secara online.  

 Namun beberapa pengguna e-ticketing dan e-voucher pada aplikasi 

Traveloka juga memiliki kepercayaan dalam dirinya, yang 

menyebabkan pengguna mudah dalam melakukan transaksi secara 

online, maka dari itu rasa kepercayaan dalam transaksi ekonomi 

berbasis online sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kepercayaan 

terhadap e-ticketing dan e-voucher yang diukur dengan menggunakan 

kuesioner penelitian Yousafzai pada tahun 2005 adalah sebagai 

berikut : 

1. Kebutuhan 

2. Keakuratan 

3. Tepat waktu 

4. Konsisten 

5. Kualitas 

 Variabel ini diukur dengan menggunakan beberapa pertanyaan 

dengan nilai satu sampai dengan lima. Dari yang menyatakan sangat 

tidak setuju sampai dengan yang menyatakan sangat setuju, 

menggunakan skala likert. 

3.3.2 Persepsi Resiko (Perceived Risk) 

 Menurut Ariwibowo (2013) persepsi risiko didefinisikan sebagai 

persepsi konsumen mengenai ketidakpastian dan konsekuensi-
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konsekuensi negatif yang mungkin diterima atas pembelian suatu 

produk atau jasa. Perceived Risk atau persepsi resiko e-ticketing dan 

e-voucher pada aplikasi Traveloka dalam penelitian ini adalah sebuah 

resiko yang diterima pengguna e-ticket dan e-voucher terhadap 

keputusan yang sudah diambil untuk menggunakan teknologi informsi 

berupa internet. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel 

persepsi resiko terhadap e-ticketing dan e-voucher, yang diukur 

dengan menggunakan kuesioner penelitian Martins pada tahun 2015 

adalah sebagai berikut : 

1. Resiko server internet 

2. Resiko keuangan 

3. Resiko waktu 

4. Resiko data pribadi 

 Variabel ini diukur dengan menggunakan beberapa pertanyaan 

dengan nilai satu sampai dengan lima. Dari yang menyatakan sangat 

tidak setuju sampai dengan yang menyatakan sangat setuju, 

menggunakan skala likert. 

3.3.3 Persepsi Kemanfaatan (Perceived Usefulness) 

 Menurut F.D. Davis, Bagozzi, & Warshaw (1989) Perceived 

Usefulness atau persepsi kemanfaatan adalah suatu keadaan dimana 

seorang konsumen percaya bahwa penggunaan sebuah teknologi akan 

memfasilitsi sebuah proses transaksi namun hanya dengan usaha yang 

minim. Persepsi kemanfaatan dalam penelitian ini adalah persepsi dari 
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para pengguna e-ticketing  dan e-voucher pada aplikasi Traveloka 

mengenai manfaat yang di dapat oleh pengguna e-ticketing dan e-

voucher pada aplikasi Traveloka dalam meningkatkan kinerja mereka. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel persepsi 

kemanfaatan terhadap e-ticketing dan e-voucher, yang diukur dengan 

menggunakan kuesioner penelitian Chiu, Chang, Cheng, & Fang 

(2009)  adalah sebagai berikut  : 

1. Peningkatan efektivitas  

2. Menyederhanakan proses kerja  

3.  Peningkatkan kinerja  

 Variabel ini diukur dengan menggunakan tiga pertanyaan dengan 

nilai satu sampai dengan lima. Dari yang menyatakan sangat tidak 

setuju sampai dengan yang menyatakan sangat setuju, menggunakan 

skala likert. 

3.3.4 Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of  Use) 

 Persepsi kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai sejauh 

mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan 

bebas dari usaha atau memerlukan usaha yang minim (F.D. Davis et 

al., 1989). Persepsi kemudahan penggunaan dalam e-ticketing dan e-

voucher pada aplikasi Traveloka dalam penelitian ini adalah 

keyakinan dari pengguna e-ticketing dan e-voucher pada aplikasi 

Traveloka bahwa e-ticketing dan e-voucher tidak sulit untuk dipahami 

dan dipelajari sehingga tidak memerlukan usaha yang besar untuk 
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dapat menggunakan e-ticket dan e-voucher pada aplikasi Traveloka. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel persepsi 

kemudahan penggunaan terhadap e-ticketing dan e-voucher, yang 

diukur dengan menggunakan kuesioner penelitian Chiu et al (2009)  

adalah sebagai berikut : 

1. Mudah digunakan 

2. Tidak membutuhkan banyak waktu 

3. Kenyamanan dalam menggunakan 

 Variabel ini diukur dengan menggunakan tiga pertanyaan dengan 

nilai satu sampai dengan lima. Dari yang menyatakan sangat tidak 

setuju sampai dengan yang menyatakan sangat setuju, menggunakan 

skala likert. 

3.3.5 Perilaku Untuk Tetap Menggunakan (Behavioural Intention to 

Use) 

 Behavioral Intention to Use atau niat berperilaku menurut  Fred D. 

Davis (1989) adalah  kecenderungan perilaku untuk tetap 

menggunakan suatu teknologi. Perilaku untuk tetap menggunaan pada 

e-ticketing dan e-voucher dalam penelitian ini adalah kecenderungan 

atau keinginan para pengguna e-ticketing pada aplikasi Traveloka 

untuk tetap menggunakan e-ticketing dan  e-voucher terebut. Indikator 

yang digunakan untuk mengukur variabel perilaku untuk tetap 

menggunakan terhadap e-ticketing dan e-voucher, yang diukur dengan 
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menggunakan kuesioner penelitian Martins, Oliveira, & Popovič 

(2014)  e-ticketing adalah : 

1. Niat untuk menggunakan 

2. Niat untuk membeli 

3. Niat untuk menggunakan sesering mungkin 

 Variabel ini diukur dengan menggunakan tiga pertanyaan dengan 

nilai satu sampai dengan lima. Dari yang menyatakan sangat tidak 

setuju sampai dengan yang menyatakan sangat setuju, menggunakan 

skala likert. 

3.4  Alat Analisis Data  

3.4.1 Analisis Deskriptif 

 Statistik deskriptif adalah bagian dari ilmu statistika yang dapat 

mengolah data, menyajikan data tanpa mengambil sebuah keputusan 

untuk populasi. Statistik deskriptif dalam penelitian ini hanya melihat 

secara umum dan keseluruhan dari data yang sudah diperoleh. Dalam 

penelitian ini statistik deskriptif yang digunakan adalah statistik rata-

rata dan angka indeks. 

 Statistik rata-rata ini memiliki fungsi untuk menggambarkan rata-

rata nilai dari sebuah variabel yang akan diteliti pada sekelompok 

responden tertentu. Langkah yang pertama yaitu dapat dilakukan 

dengan cara membagi tiga kategori (rendah, sedang,tinggi). Kemudian 

setelah terpilih tiga kategori, perhitungan untuk menentukan rentang 
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masing-masing kategori dihitung menggunakan rumus (Jogiyanto, 

2007): 

   Rentang : 
                              

               
 

   Rentang :  
   

 
 

   Rentang : 1,33 

 

Jadi range untuk masing-masing kategori tersebut adalah 1,33. 

3.4.2 Alat Analisis Data atau Uji Hipotesis 

3.4.2.1 Uji Partial Least Square 

 Dalam penelitian  ini menggunakan metode analisis data dengan 

menggunakan software smart PLS versi 3.2.7. Uji Partial Least 

Square atau PLS ini adalah pendekatan persamaan struktural atau 

Structural Equation Modelling (SEM) berbasis varian. Pendekatan ini 

digunakan untuk melakukan analisis jalur yang banyak digunakan 

dalam studi keperilakuan, sehingga PLS menjadi teknik statistik yang 

digunakan dalam model yang lebih dari satu variabel dependen dan 

variabel independen (Muniarti 2013). 

 Menurut Muniarti (2013) Uji PLS lebih sesuai dengan studi 

eksperimen (dengan model yang lebih komplek) yang memang 

memiliki keterbatasan data dan tujuan kausalitas. Pada uji PLS ini 

terdapat dua model pengujian utama, yaitu model struktural dan model 

pengukuran. Model struktural digunakan untuk uji kausalitas atau 
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pengujian hipotesis dengan model prediksi sedangkan model 

pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas. 

 Menurut Jogiyanto, (2007) juga menyatakan bahwa analisis Partial 

Least Squares (PLS) merupakan teknik statistika multivarian yang 

melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda dan 

variabel independen berganda. Partial Least Squares (PLS) adalah 

suatu metode statistika Structural Equation Modelling berbasis varian 

yang dirancang untuk menyelesaikan regresi berganda ketika pada 

data terjadi permasalahan. 

Terdapat tiga tahap analisa pada PLS : 

1. Analisa Inner Model (Model Struktural) 

2. Analisa Outer Model (Model Pengukuran) 

3. Pengujian Hipotesis. 

3.4.2.2 Analisa Inner Model (Model Struktural) 

 Analisa Inner Model atau model struktural ini dapat digunakan 

untuk memprediksi hubungan kausal antar variabel yang diuji. Model 

struktural ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang terdiri dari : 

1. Koefisien Determinasi (R
2
) 

2. Predictive Relevance (Q
2
) 

 R-square yang terdapat pada model Partial Least Squares 

dapat dievaluasi dengan melihat Q-square (Predictive Relevance) 

untuk model variabel. Q-square berfungsi untuk mengukur seberapa 

baik nilai observasi yang didapat dari model dan estimasi 
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parameternya. Suatu model mempunyai nilai Predictive Relevance 

jika nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol), sedangkan suatu model 

yang kurang memiliki Predictive Relevance mempunyai nilai Q-

square kurang dari 0 (nol).  

3.4.2.3 Analisa Outer Model (Model Pengukuran) 

 Analisa Outer Model atau model pengukuran dalam uji Partial 

Least Squares dilakukan untuk menguji validitas internal dan 

reliabilitas. Dengan menggunakan analisa outer model akan 

menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikatornya, 

atau dapat didefinisikan bahwa outer model menjelaskan bagaimana 

setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Pada outer 

model ini uji yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Convergent Validity  

Nilai Convergent Validity merupakan nilai loading factor pada 

variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nilai yang 

diharapkan > 0,6 (Mahdai Ibrahim, Irma Suryani, 2017) 

2. Discriminant Validity  

Nilai ini merupakan nilai Cross Loading faktor yang berguna 

untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang 

memadai yaitu dengan cara membandingkan nilai loading pada 

konstruk yang dituju harus lebih bersar dibandingan dengan nilai 

loading dengan konstruk yang lain. 
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3. Composite Reliability  

Data yang memiliki composite reliability > 0,7 berarti mempunyai 

reliabilitas yang tinggi (Muniarti,2013). 

4. Average Variance Extracted (AVE)  

Nilai AVE yang diharapkan > 0,5 (Muniarti,2013). 

5. Cronbach Alpha 

Uji reliabilitas diperkuat dengan Cronbach Alpha yang nilainya 

diharapkan > 0,7 untuk semua konstruk (Muniarti,2013). 

3.4.2.4 Pengujian Hipotesis 

 Metode explanatory research merupakan pendekatan metode yang 

menggunakan Partial Least Squares, karena pada metode ini terdapat 

pengujian hipotesa. Cara menguji hipotesis dapat dilihat dengan nilai 

t-statistik dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis 

menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai tstatistik yang 

digunakan adalah 1,96 (Muniarti, 2013). Sehingga kriteria penerimaan 

atau penolakan hipotesis adalah Ha diterima dan H0 ditolak jika t-

statistik > 1,96. Untuk menolak/menerima Hipotesis menggunakan 

probabilitas maka Ha diterima jika nilai p < 0,05. 

 

 

 

 

 




