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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

 Objek pada penelitian ini adalah masyarakat kota  Semarang yang 

berumur 15-35 tahun yang memenuhi kriteria peneliti. Lokasi penelitian ini 

berada di Kota Semarang. 

3.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Semarang yang 

berumur 15-30 tahun yang berjumlah 454,082 (Semarangkota.bps.go.id, 2017) 

. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode 

purposives sampling dengan mengambil beberapa sampel dari populasi 

berdasarkan kriteria yang diinginkan peneliti. Kriteria sampel penelitian ini 

adalah responden yang berumur 15-30 tahun yang berdomisili Kota Semarang, 

dan  sudah pernah melakukan transaksi di e-commerce lebih dari 2 kali dan hal 

ini bisa diketahui dengan memberi pertanyaan melalui kuisioner yang disebar. 

 Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik non 

probability sampling karena di dalam populasi tidak diketahui secara pasti 

responden yang sesuai dengan kriteria peneliti.  

Penghitungan jumlah sampel menggunakan rumus slovin, karena populasi 

 𝑛 =
N

1+𝑁𝑒²
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 Keterangan : 

 n = ukuran sampel 

 N = populasi, dalam penelitian ini berjumlah 454,082 

 e = batas toleransi (10%) 

Batas toleransi kesalahan yaitu 10%. Artinya tingkat akurasi minimal 90%. 

Semakin kecil batas toleransinya, sampel akan semakin akurat. 

𝑛 =
454.082

1 + 454.082(0,1)² 
 

n = 99,97 

Jumlah sampel minimal yang digunakan adalah 100. Agar hasil penelitian lebih 

akurat maka peneliti menambah jumlah sampel menjadi 150 responden. 

3.3 Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

  Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh 

langsung dari responden dengan menyebarkan kuisioner pada sampel berupa 

responden yang memenuhi kriteria yang diterapkan oleh peneliti.  

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

  Dalam penelitian ini menggunakan teknik survey. Survey adalah 

metode pengumpulan data primer dengan memberikan beberapa pertanyaan 
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kepada responden (Jogiyanto, 2013). Pertanyaan diberikan melalui kuisioner 

yang disebar kepada responden yang memenuhi kriteria melalui google form. 

3.3.3 Alat Pengumpulan Data 

  Dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data kuisioner 

dalam bentuk google  form. Menurut Jogiyanto (2013) menyatakan bahwa 

survei yang dikirimkan melalui komputer dapat tersebar secara luas dan biaya 

yang lebih efisien. Survey menggunakan google form dapat menjangkau 

populasi yang luas dan cepat sehingga data yang di dapat jauh lebih akurat. 

Pertanyaan akan menggunakan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup 

yang diukur dengan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur respon 

responden dalam 5 poin skala dengan interval yang sama untuk setiap indicator 

(Jogiyanto, 2013). Untuk rincian 5 poin skala adalah sebagai berikut : 

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

Skor 2 = Tidak Setuju (TS) 

Skor 3 = Netral (N) 

Skor 4 = Setuju (S) 

Skor 5 = Sangat Setuju (SS) 

 

3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel  

3.4.1 Transaksi di e-commerce 

 Transaksi e-commerce yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses 

menjual dan membeli barang atau jasa secara online oleh konsumen dari perusahaan 
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dengan computer dan internet sebagai perantara transaksi. Kegiatan transaksi e-

commerce bisa dilakukan lewat web.  

 

3.4.2 Niat  

 Niat bertransaksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesediaan atau 

keinginan dalam diri konsumen untuk bertransaksi di e-commerce. Menurut 

(Pavlou, 2003) niat bertransaksi sebagai keinginan konsumen untuk ikut campur 

dalam hubungan online dengan orang lain seperti melakukan transaksi bisnis. 

Timbulnya niat yaitu sudah melakukan suatu kegiatan di masa lalu dan akan 

mengulangi kegiatan yang sama masa depan. Variabel niat diukur menggunakan 2 

indikator yang diadaptasi dari (Malhotra et al., 2004). 

3.4.3 Trust 

 Menurut Moorman, Desh- pande, dan Zaltman (1993, 82) trust didefinisikan 

sebagai kesedian untuk bergantung pada pihak lain dimana seseorang 

mempercayainya. Trust timbul apabila konsumen memiliki keyakinan bahwa 

penjual di dalam e-commerce dapat memenuhi janji dan memberikan aksi yang 

menguntungkan bagi kedua pihak. 

 Dalam penelitian ini, Trust diukur menggunakan kuisioner penelitian dari 

(Mayer et all., 1995). Variabel Trust diukur berdasarkan indicator kompetensi 

9competence), niat baik (benevolence), integritas (integrity).  

3.4.4 Service quality 

 Perhatian terhadap kualitas layanan dapat membantu perusahaan untuk 

membedakan dirinya dari perusahaan lain dan mendapatkan kegiatan bisnis yang 
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langgeng keuntungan (Ghobadian et al., 1994). Service quality yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah tingkat kualitas layanan yang dimiliki perusahaan e-

commerce dalam  rangka menarik perhatian dari konsumen. 

Menurut (Zeithaml, Berry, dan Parasuraman, 1988) terdapat 5 indikator untuk 

mengukur service quality yaitu kehandalan (reliability),  Daya Tangkap 

(responsiveness), Jaminan (assurance), Empati (empathy), Bukti Langsung 

(tangibles). 

3.4.5 Perceived of risk 

 Perceived of risk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anggapan negatif  

konsumen yang mempengaruhi niat bertransaksi di e-commerce di masa yang akan 

datang. Menurut (Featherman dan Pavlou, 2003) menyatakan bahwa anggapan 

resiko adalah anggapan negatif dari konsumen yang didapat dari pengalaman 

bertransaksi online.  

 Dalam penelitian ini, perceived of risk diukur menggunakan kuisioner 

penelitian (Pavlou, 2003). persepsi risiko diukur dari penilaian pribadi seseorang 

terhadap konsekuensi negatif yang akan mereka terima ketika memutuskan untuk 

bertransaksi online. 

3.4.6 Matriks Kuisioner 

Tabel 3.1 

Matriks Kuisioner 

Variabel Teori Indikator Pertanyaan 

Trust 
(Kepercayaan) 

Mayer et all. 
(1995) 

Kompetensi 
(competence) 

Saya merasa bahwa penjual 
di web e-commerce memiliki 

kemampuan untuk 
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menyediakan barang yang 
berkualitas bagi konsumen 

Saya merasa bahwa penjual 
di web e-commerce 

mempunyai pengalaman 
sehingga mampu mengirim 

barang tepat pada waktunya 

Saya merasa bahwa penjual 
di web e-commerce memiliki 

perhatian untuk 
memberikan pelayanan 
terbaik bagi konsumen 

Niat Baik 
(benevolence) 

Saya  merasa  bahwa  
penjual  di  web  e-
commerce memiliki 

kemauan  untuk  
memberikan  keuntungan 

bagi konsumen. 

Saya  merasa  bahwa  
penjual  di  web  e-

commerce memiliki itikad 
baik  untuk  memberikan  

kepuasan  kepada 
konsumen.  

Integritas (Integrity) 

Saya  merasa  bahwa  
penjual  di  web  e-
commerce   akan   

memenuhi   apa   yang 
diharapkan oleh konsumen.

  

Kualitas 
Layanan 

(Service quality) 

Zeithaml et 
all. (1988) 

Kehandalan 
(reliability) 

Saya merasa perusahaan  e-
commerce dapat 

menunjukkan keseriusannya 
dalam menangani masalah 

pelanggan 

Saya merasa informasi 
produk dapat dijelaskan 

dengan detail oleh 
perusahaan e-commerce 

Daya Tangkap 
(responsiveness) 

Saya merasa perusahaan e-
commerce cepat dalam 

menangani keluhan 
pelanggan 

Saya merasa perusahaan e-
commerce berusaha 
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memberikan solusi terbaik 
dalam menangani keluhan 

pelanggan 

Saya merasa perusahaan e-
commerce menanggapi 
permintaan pelanggan 
secara tepat dan cepat 

Jaminan (assurance) 

Saya merasa perusahaan e-
commerce mampu 

meyakinkan pelanggan 
dengan jaminan pelayanan 

yang memuaskan 

Saya merasa perusahaan e-
commerce mempunyai 

penjual yang professional 
dalam melayani pelanggan 

Empati (empathy) 

Saya merasa penjual pada 
perusahaan e-commerce 

mampu menjalin hubungan 
baik dengan pelanggan 

Saya merasa Penjual pada 
perusahaan e-commerce 
memberikan perhatian 
penuh pada pelanggan 

Bukti Langsung 
(tangibles) 

Saya merasa penataan fitur 
pada web perusahaan e-

commerce rapi dan mudah 
mengerti 

  Saya merasa pada web 
perusahaan e-commerce 

memiliki fitur yang lengkap 

Persepsi Resiko 
(perceived of 

risk) 

Pavlou 
(2003) 

penilaian pribadi 
seseorang terhadap 
konsekuensi negatif 
yang akan mereka 

terima ketika 
memutuskan untuk 
bertransaksi online. 

Ada   risiko   tertentu   yang   
harus   saya tanggung dalam 
melakukan aktifitas online di 

web e-commerce  

Menurut saya, bertransaksi 
melalui web e-commerce 
memiliki risiko tinggi  

Menurut saya, bertransaksi 
melalui web e-commerce 

dapat mengalami kerugian
  

Menurut  saya,  transaksi  
melalui  web  e-commerce 
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belum tentu memiliki 
keamanan yang tinggi.  

Menurut saya, web e-
commerce belum tentu 
dapat menjamin setiap 

kebutuhan konsumendalam 
melakukan transaksi.  

Saya   merasa   bahwa   
keputusan   untuk 

melakukan   transaksi   
melalui   web   e-commerce 

berisiko   

Saya  merasa terlalu banyak  
ketidakpastian seandainya 
memberikan informasi 

pribadi pada web e-
commerce   

Saya merasa web e-
commerce menyediakan 

informasi yang   
menimbulkan banyak 
permasalahan yang tak 

diduga.  

Niat Malhotra et 
all. (2004) 

 

Saya berniat bertransaksi 
secara online dimasa yang 

akan datang 

Dimasa yang akan datang 
memungkinkan  saya akan 
membeli suatu produk dari 

toko online 

 

3.5 Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.5.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

  Keandalan dan ketepatan kuisioner jadi hal yang sangat penting dan hal 

yang dasar dalam penelitian ini karena kuisioner mmembantu untuk mengamati 

indicator yang mencerminkan variabel yang tidak dapat diukur langsung pada 

penelitian bidang social (Muniarti et al., 2013).  

3.5.2.1 Uji Validitas 
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  Uji Validitas digunakan untuk mengukur ketepatan masing-masing 

pertanyaan dalam kuisioner (Muniarti et al., 2013). Uji Validitas berhubungan 

dengan ketepatan alat ukur untuk mencapai sasaran dalam penelitian 

(Jogiyanto, 2013). Sebuah kuisoner  dapat dianggap valid jika masing-masing 

pertanyaan dalam kuisoner mampu mewakili sesuatu oleh kuisioner tersebut 

dan tidak terjadi kesalahan (error) atau varian. 

 

3.5.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi dan kehandalan 

indikator dari variabel di dalam kuisioner. Suatu pengukur dapat dikatakan 

reliable atau dapat diandalkan jika pengukur tersebut dapat dipercaya. Maka 

hasil dari pengukur tersebut harus akurat dan konsisten. Dapat dikatakan 

konsisten jika beberapa pengukuran dari subjek yang sama mendapatkan hasil 

yang sama (Jogiyanto, 2013). 

 

 

4 Uji Hipotesis 

4.3 Asumsi Klasik 

4.3.2 Normalitas 

  Uji normalitas yaitu alat uji yang berfungsi untuk menguji 

sampel yang digunakaan dalam penelitian ini seperti kondisi nyata dari 

populasi (Muniarti et al., 2013). Dalam penelitian ini dilakukan 

menggunakan uji Kolmogorov – Smirnov Goodness of Fit Test pada variabel. 
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Data dikatakan terdistribusi normal jika nilai signifikasi Kolmogorov-

Smirnov > α. 

4.3.3 Multikolinieritas 

 Uji multikolinearitas berfungsi untuk menguji adakah hubungan  yang 

lurus antar variabel bebas dari regresi berganda (Muniarti et al., 2013). 

Model regresi yang baik yaitu tidak terdapat korelasi antara variabel 

independen. Multikolinearitas bisa ditemukan dengan menghitung koefisen 

korelasi sederhana antar variabel bebas dan di penelitian ini menggunakan 

uji regresi dengan menghitung nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan 

nilai tolerance. Berikut adalah kriteria yang akan digunakan: 

a. Jika Nilai VIF disekitar angka 1-10 atau memiliki tolerance mendekati 

1 maka tidak terdapat masalah multikolinearitas 

b. Jika nilai Tolerance > 0,10 maka tidak terdapat masalah 

multikolinearitas. 

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

  Uji heteroskedastisitas yaitu uji yan fungsinya bagi penelitian 

ini adalah untuk menemukan adanya kesalahan varian yang konstan dan 

salah  satu asumsi kunci yang terdapat pada metode regresi biasa adalah 

error  atau kesalahan yang memiliki keragaman yang sama tiap sampel. Jika 

error tidak konstan, dapat dikatakan bersifat heteroskedastisitas (Muniarti et 

al., 2013). 

4.4 Regresi Linier Berganda 
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  Regresi linier berganda yaitu alat untuk menemukan niai pengaruh dua 

variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat yang berfungsi untuk 

membuktikan ada tidaknya hubungan yang  fungsional antara dua variabel 

bebas atau lebih (Muniarti et al., 2013). Dalam penelitian ini, regresi linier 

berganda berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel trust 

(kepercayaan),  service quality (kualitas layanan), dan perceived of risk 

(anggapan resiko) terhadap niat bertransaksi di e-commerce. fungsi model ini 

sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +e  

Keterangan   : 

Y = niat bertransaksi di e-commerce 

a = konstanta 

b1-b3 = koefisien regresi 

X1 = Trust 

X2 = service quality 

X3 = Perceived of risk 

E = error 

 

4.4.2 Signifikan Simultan (Uji dtatistik F) 

  Uji statistic F berfungsi untuk menemukan pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Uji F pada penelitian ini untuk menunjukkan pengaruh 

variabel bebas Trust (Kepercayaan) (X1), service quality (kualitas layanan) 
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(X2), dan perceived of risk (anggapan resiko) ( X3) terhadap variabel terikat 

niat bertransaksi di e-commerce (Y). kriteria sebagai berikut : 

1. H0 : b1 = b2 = b3 = 0 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari 

variabel bebas Trust (Kepercayaan) (X1), service quality (kualitas layanan) 

(X2), dan perceived of risk (anggapan resiko) ( X3) terhadap variabel terikat 

niat bertransaksi di e-commerce (Y).  

2. Ha : b1-b3 > 0 artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas Trust 

(Kepercayaan) (X1), service quality (kualitas layanan) (X2), dan perceived of 

risk (anggapan resiko) ( X3) terhadap variabel terikat niat bertransaksi di e-

commerce (Y). kriteria pengujian dalam penelitian sebagai berikut : 

a. Taraf signifikan (α = 0,05) 

b. F hitung < F tabel, artinya H0 diterima 

c. F hitung > F tabel, artinya H0 ditolak 

d. P < α , artinya H0 diterima 

e. P> α , artinya H0 ditolak 

 

4.4.3 Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur kemampuan model dalam 

menjelaskan variasi variabel terikat dengan syarat Uji statistik F dalam analisis 

regresi bernilai signifikan. Apabila nilai koefisien determinasi antara nol dan 

satu, kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi dependen terbatas 

apabila nilai R2 yang didapat kecil. Jika nilai adjusted R2 adalah negative, 

nilainya akan dianggap nol. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 



30 
 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). 

 

  


