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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan 

penelitian kuantitatif. Secara historis, penelitian kuantitatif adalah 

metode penelitian yang awalnya digunakan dalam penelitian alam. 

Penelitian kuantitatif dilaksanakan oleh peneliti berangkat dari 

paradigma teoritik menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau 

penolakan terhadap teori yang digunakan.
1
 

Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
2
 

Penelitian kuantitatif bertumpu sangat kuat pada pengumpulan data 

berupa angka hasil pengukuran. Karena itu dalam penelitian ini, 

statistik memegang peran penting sebagai lat ukur untuk menganalisis 

jawaban masalah.
3
 Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono 

adalah metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, metode 

                                                           
1
 Tim Penyusun Buku, Pedoman Penyusunan Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 

(Tulungagung:  IAIN Tulungagung: 2014) hal. 21 
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinas (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2012) hal. 11 

3
 Ahmad Tanzeh dan Suyitno, Dasar-dasar Peneliotian, ( Surabaya : Lembaga Kajian Agama dan 

Filsafat (eLKAF), 2006) hal. 45. 
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yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

teknik pengambilan sampel biasanya dilakukan dengan perhitungan 

teknik sampel tertentu yang sesuai, pengumpulan data kuantitatif 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
4
 

2. Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah 

pendekatan Asosiatif. Penelitian Asosiatif merupakan penelitian yang 

dilakukan untuk mencari hubungan antara satu variabel dengan 

variabel lainnya. Penelitian ini memiliki tingkat yang tinggi bila di 

bandingkan dengan penelitian yang lain.
5

 Pendekatan jenis ini 

bertujuan untuk melihat apakah antara dua variabel atau lebih memiliki 

hubungan atau korelasi atau tidak.
6
 Berangkat dari suatu teori, gagasan 

para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, 

kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan yang 

diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) dalam bentuk 

dukungan data empiris di lapangan. 

B. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
7
 Menurut 

                                                           
4
 Sugiyono,Metode penelitian kombinasi…hal. 11 

5
 Admin, Seputar Penelitian Asosiatif, dalam http://www.informasi-pendidikan.com/, diakses 10 

juni 2016 
6
 Zainal Arifin, MetodologiPenelitian  Pendidikan, (Surabaya: Lentera Cendekia, 2009), hal. 17 

7
 Sugiyono,Metode penelitian kombinasi…hal. 64 
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hubungan antara satu variabel yang lain maka macam-macam variabel 

dalam penelitian ini dibedakan menjadi: 

1. Variabel Bebas /Independent Variable (X) 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, 

antencedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel 

bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat). Pada penelitian ini, obyek yang diteliti terdiri dari 3 variabel 

independen, yaitu: 

a) Kepercayaan (X1)  

Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator-

indikator Benevolence (Niat Baik) yaitu kesediaan penjual dalam 

melayani konsumen, Integrity (Integritas) yaitu keyakinan 

seseorang terhadap kejujuran penjual untuk menjaga dan 

memenuhi kesepakatan dengan konsumen, Competence 

(Kompetensi) yaitu kemampuan penjual untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen, Willingness to Depend adalah kesediaan 

konsumen untuk bergantung pada penjual berupa penerimaan 

risiko negatif yang mungkin terjadi, Subjective Probability of 

Depending yaitu kesediaan konsumen memberikaninformasi 

pribadi kepada penjual, melakukan transaksi dan bersedia 

mengikuti saran atau permintaan penjual. 
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Dalam penelitian ini, peryataan untuk variabel kepercayaan 

merupakan pernyataan yang positif sehingga skor penilaian 

tertinggi adalah sangat setuju (SS)dengan skor 5 sedangkan skor 

terendah adalah sangat tidak setuju (STS) dengan nilai 1. 

Semakin tinggi kategori kepercayaan dalam penelitian ini 

semakin baik pula pengaruhnya terhadap keputusan pembellenakan 

responden sependapat denagn pernyataan tersebut. 

b) Kemudahan (X2) 

Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator mudah 

untuk dipelajari (easy to learn), dapat di kontrol (controllable), 

jelas dan dapat dimengerti (clear and understand), fleksibel 

(fexible), mudah untuk menjadi mahir (easy to become skillfull), 

dan mudah digunakan (easy to use). 

Dalam penelitian ini, pernyataan untuk variabel kemudahan 

merupakan pernyataan positif sehingga skor tertinggi adalah sangat 

setuju (SS) dengan niali 5 sedangkan skor terendah adalah sangat 

tidak setuju dengan nilai 1. 

Semakin tinggi kategori kemudahan dalam penelitian ini 

maka semakin baik pula pengaruhnya terhadap keputusan 

pembelian, hal ini dikarenakan responden sependapat dengan 

pertanyaan tersebut. 
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c) Kualitas Infomasi (X3) 

Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator Relevan 

(Relevancy), kelengkapan Informasi (Completeness information), 

kebenaran Informasi (Correctness), Keamanan Informasi (Security 

Information), dan Tepat Waktu (Timeliness). 

Dalam penelitian ini, pernyataan untuk variabel 

kelengkapan Informasi merupakan pernyataan positif, didalam 

pernyataan positif skor tertinggi adalah sangat setuju (SS) dengan 

nilai 5 sedangkan skor terendah adalah sangat tidak setuju (STS) 

dengan skor nilai 1. 

2. Variabel terikat/Dependent Variable (Y) 

Sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsejuen. Dalam 

bahasa Indonesia seting disebut dengan variabel terikat. Variabel 

terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. Pada penelitian ini, obyek yang 

dipengaruhi adalah Keputusan Pembelian. 

2.1 Keputusan Pembelian  

Keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa pilihan 

alternatif yang dilakukan secara sadar dengan menganalisa 

kemungkinan-kemungkinan dari pilihan tersebut bersama dengan 

konsekuensinya. Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir, 

baik berupa tindakan atau opini. Keputusan Pembelian dapat 

diukur dengan menggunakan Indikator berikut : 
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a. Pengenalan kebutuhan 

Pengenalan kebutuhan aalah tahapan pertama proses 

keputusan pembeli, dimana konsumen menyadari suatu 

masalah atau kebutuhan. 

b. Pencarian Informasi 

Pencarian informai adalah tahap proses keputusan pembeli, 

dimana konsumen ingin mencari informasi lebih bayak di 

berbagai situs jual beli Online, konsumen mungkin hanya 

memperbesar perhatian atau melakukan pencarian informasi 

secara aktif. 

c. Evaluasi Alternatif 

Evaluasi alternatif adalah tahap proses keputusan pembeli, 

dimana konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi 

merek alternatif dalam beberapa sekelompok pilihan. 

d. Keputusan pembelian 

Keputusan pembeli tentang merek dan produk mana yang 

di beli. Tetapi ada dua faktor yang dapat mempengaruhi 

maksud pembelian dan keputusan pembelian. Faktor pertama 

adalah sikap orang lain dan faktor kedua adalah faktor keadaan 

yang tidak terduga. 
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e. Perilaku Pasca Pembelian 

Tahap proses keputusan pembelian dimana konsumen 

mengambil tindakan selanjutnya setelah pembelian berdasarkan 

kepuasan mereka atau ketidak puasan mereka. 

C. Populasi dan Sampel penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.
8
 Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa FEBI 

IAIN Tulungagung baik yang pernah membeli secara online maupun 

yang tidak pernah Online shop di Tulungagung. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut, bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari senua yang ada pada populasi misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.
9
 Pengambilan 

sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teknik 

proportionate random sampling, karena besarnya elemen peluang 

untuk terpilih sebagai subjek tidak diketahui. 

                                                           
8
 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2012) hal 119 

9
 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods),……….hal.120 
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Menurut Roscoe acuan umum untuk menentukan ukuran sampel 

yaitu:
10

 

a. Ukuran sampel lebih dari 30 kurang dari 500 adalah tepat untuk 

kebanyakan penelitian. 

b. Jika sampel dipecah kedalam sub (pria/wanita, junior/senior, 

jurusan,dan sebagainya)sampel minimum 30 untuk kategori adalah 

tepat.  

c. Dalam penelitian multivariate (termasuk analisis regresi berganda), 

ukuran sampel sebaiknya 10X lebih besar dari jumlah variabel 

dalam penelitian. 

d. Ukuran penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol 

eksperimen yang ketat, penelitian yang sukses adalah mungkin 

dengan ukuran sampel kecil antara 10 sampai dengan 20. 

Mengingat begitu banyak populasi, dalam penelitian ini peneliti 

mengambil sampel 100 orang dari keseluruhan mahasiswa FEBI IAIN 

Tulungagung. 

D. Kisi-Kisi Intrumen  

Salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

menggunakan angket, yaitu untuk mengumpulkan data dari Variabel X. 

Sebelum angket dijadikan alat pengumpul data, terlebih dahulu dilakukan 

uji coba instrumen. Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui 

kekurangan atau kelemahan dari angket yang telah disusun.  

                                                           
10

 Roscoe dikutip oleh Uma Sekaran, 2006, Metode Penelitian Bisnis, (Jakarta: Salemba Empat.P 
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mengungkapkan bahwa instrumen yang baik harus memenuhi dua 

persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. 

Berikut ini kisi-kisi instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang variabel X: 

Aspek Indikator No. Item 

Kepercayaan Benevolence (Niat Baik), 

Integrity(Integritas), 

Competence(kompetensi), 

Willingness to Depend, 

Subjective Probability of 

Depending 

(1,2,3,4) 

Kemudahan Mudah untuk dipelajari 

(easy to Learn), Mudah 

untuk digunakan (easy to 

use), Dapat di kontrol, 

Mudah Untuk menjadi 

Mahir, Fleksibel (Flexible) 

(5,6,7,8) 

Kualitas 

Informasi 

Relevan (relevancy), 

Kelengkapan Informasi 

(Completeness 

Information), Kebenaran 

Informasi (Correctness), 

Keamanan Informasi 

(Security Information), 

Tepat waktu (Timeliness) 

(9, 10, 11, 12) 

Keputusan 

Pembelian 

Pengenalan kebutuhan, 

Pencarian informasi, 

Evaluasi pembelian, 

Keputusan pembelian, 

Perilaku pasca pembelian 

(13,14,15,16) 

 Sumber: Peneliti  

Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan adalah 

skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur pendapat orang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Di dalam penelitian ini 

terdapat pernyataan positif dan negatif masing-masing penilaian untuk 

kedua pernyataan tersebut adalah sebagai berikut : 
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Keterangan Skor 

Positif Negatif 

Sangat Setuju (SS) 5 1 

Setuju (S) 4 2 

Netral (N) 3 3 

Tidak Setuju (TS) 2 4 

Sangat Tidak Setuju 

(STS) 

1 5 

 

E. Instrumen Penelitian 

Untuk menggunakan metode pengumpulan data yang telah 

ditentukan (Observasi dan Angket) dibutuhkan alat yang dipakai untuk 

mengumpulkan data, alat itulah yang disebut sebagai instrumen. 

Pengertian dari instrumen penelitian adalah : Pertama, instrumen 

penelitian menempati posisi teramat penting dalam hal bagaimana dan apa 

yang harus dilakukan untuk memperoleh data dilapangan. Kedua, 

instrumen penelitian adalah bagian paling rumit dari keseluruhan proses 

penelitian. Ketiga, bahwa pada dasarnya instrumen penelitian kuantitatif 

memeliki dua fungsi yaitu sebagai substitusi dan sebagai 

suplemen.
11

Instrumen penelitian yang digunakan oleh penulis adalah 

angket atau kuesioner. 

 

 

 

                                                           
11

 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik 
serta Ilmuilmu Sosial lainnya, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hal 94-95 
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F. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data merupakan unit informasi yang direkam media dapat 

dibedakan dengan media lain, dapat dianalisis dan relevan dengan 

problem tertentu. Data hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta 

ataupun angka.. 

Agar penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi, maka alat 

pengambil datanya harus memenuhi syarat-syarat sebagai alat 

pengukur yang baik. Syarat syarat itu adalah : 

a) Realibilitas atau Keteladanan, suatu alat pengukur yang 

menunjukkan keajegan hasil pengukuransekiranya alat pengukur 

yang sama itu digunakan oleh orang yang berlainan dalam waktu 

yang berlainan. 

b) Validitas atau Kesahihan, menunjukkan kepada sejauh mana alat 

pengukur apa yang dimaksud untuk diukur.
12

 

Data yang penulis kumpulkan adalah data data primer yaitu data 

yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di Objek 

Penelitian.
13

 Contohnya data yang diperoleh dari angket. 

2. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data 

diperoleh. 
14

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu: 

                                                           
12

 Ahmad Tanzeh, Metodologi……hal. 81 
13

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik serta 
ilmu-ilmu sosial laninnya,…..hal. 122 
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a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung 

dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.
15

 

Dalam penelitian ini sumber data primernya diperoleh langsung 

dari penyebaran daftar pertanyaan kepada Mahasiswa FEBI 

IAIN Tulungagung. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui 

wawancara kepada pihak lain melalui objek dan subjek yang 

akan diteliti dan mempelajari dokumen-dokumen tentang 

subjek dan objek yang diteliti.
16

untuk memperoleh data ini 

peneliti mengambil sejumlah buku, broseur, website dan 

contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan bagian yang paling penting dalam 

metode ilmiah. Pelaksanaan pengumpulan data dalam sebuah penelitian 

harus sesuai dengan metode yang telah direncanakan dan target data yang 

diperoleh harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Data yang 

baik adalah merupakan keharusan dari suatu penelitian untuk mendapatkan 

hasil yang dapat dipercaya.
17

 

                                                                                                                                                               
14

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, …….Hal. 172 
15

 Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: UII, 1991), Hal. 55 
16

 Ibid, Hal. 56 
17

 Ahmad Tanzeh, Metodologi……..hal. 19-20 
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1. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu obyek 

dengan sistematika fenomena yang diselidiki.
18

 Observasi dalah 

cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau 

mengobservasi obyek penelitian atau peristiwa baik berupa 

manusia, benda mati, ataupun alam.
19

 

b. Kuesioner 

Kuesioner disebut juga angket adalah teknik pengumpulan 

data dengan cara mengirimkan suatu daftar pertanyaan kepada 

responden untuk diisi.
20

 Angket adalah sejumlah pertanyaan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal yang ia 

ketahui.
21

 

Tipe pertanyaan pada kuesioner yang digunakan oleh 

peneliti adalah pertanyaan tertutup (Closed Qquestion). Responden 

diminta untuk membuat pilihan dari serangkaian alternatif jawaban 

yang terdapat dalam kuesioner. Alternatif jawaban yang terdapat 

                                                           
18

 Gajah Mada University Press, Metodologi Penelitian: petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, 
(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hal. 69 
19

 Ahmad Tanzeh, Metodologi……hal. 87 
20

 Ahmad Tanzeh, Metodologi…..hal. 78 
21

 Suharsimi Arikunto, Prosedur……hal 194 
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dalam kuesioner merupakan pengembangan dari setiap item dalam 

variabel penelitian.  

Kelebihan pertanyaan tertutup adalah memberi kemudahan 

bagi responden dalam menjawab dengan memutuskan salah satu 

alternatif jawaban yang diberikan. Selain itu, tipe pertanyaan ini 

juga memudahkan peneliti dalam menganalisis data. Kekurangan 

dari tipe pertanyaan tertutup adalah responden tidak memiliki 

kesempatan untuk memberikan komentar tambahan karena 

jawaban terbatas pada pilihan yang disediakan peneliti. 

c. Studi literatur 

Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data yang 

digunakan untuk mendapatkan informasi  tentang teori dankonsep 

yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Teori 

dankonsep dalam penelitian ini terkait mengenai pengertian 

kepercayaan, kemudahan, kualitas informasi, E-commerce, dan 

keputusan pembelian. 

H. Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah pengolahan data telah selesai, 

analisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. 

Peneliti harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakan, 

apakah analisis statistik ataukah analisis non-statistik.
22

 

                                                           
22

 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif……..hal. 168 
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Analisis data penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-

masalah penelitian, memeprlihatkan hubungan antara fenomena yang 

terdapat dalam penelitian, memberikan jawaban terhadap hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian, bahan untuk membuat kesimpulan serta 

implikasi dan saran-saran yang berguna untuk kebijakan penelitian 

selanjutnya.
23

 

Analisis data dalam penelitian kuantitatif disebut dengan analisis 

statistik karena menggunakan rumus-rumus statistika. Statistik dalam 

analisis dibedakan menjadi dua yaitu, statistik deskriptif adalah statistik 

yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu data dari 

hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang 

lebih luas, sedangkan statistik inferensial digunakan untuk membuat 

kesimpulan yang lebih luas.
24

 

Analisis data penelitian bertujuan untuk menyederhanakan dan 

membatasi temuan-temuan hingga menjadi suatu data yang teratur, 

tersusun serta lebih berarti. 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi suatu data 

yang dilihat dari rata-rata, standar deviasi, modus, maksimum-minimun. 

Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari 

sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk 

dijadikan sampel penelitian. 

                                                           
23

 Iqbal Hasan, Analisis data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: PT. Bumi Angkasa, 2004), hal. 30 
24

 Ahmad Tanzeh, Metodologi…..hal. 97-98 
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2. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis regresi, perlu dilakukan pengujian 

asumsi klasik terlebih dahulu, agar data sampel yang diolah benar – 

benar dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Pengujian meliputi: 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel dependen maupun variabel independen mempunyai 

distribusi normal atau tidak. “Model regresi yang baik adalah yang 

memiliki distribusi normal atau mendekati normal” (Ghozali, 2005). 

Dalam penelitian ini digunakan cara analisis plot grafik histogram. 

Analisis normalitas data dengan menggunakan grafik histogram 

dilakukan dengan cara melihat apakah posisi histogram berada di 

tengah – tengah atau tidak. Apabila posisi histogram sedikit menceng 

ke kiri ataupun ke kanan, maka data tidak berdistribusi secara normal. 

Namun demikian dengan hanya melihat histogram hal ini bisa 

menyesatkan khususnya untuk jumlah tipe sampel yang kecil. Metode 

yang lebih handal adalah melihat normal propability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan 

membentuk suatu garis lurus diagonal dan ploting data akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah 

normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya. 
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b. Uji Multikolinieritas 

Tujuan dari uji multikolinieritas adalah untuk menguji adanya 

kolerasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika 

variabel – variabel independen saling berkolerasi, maka variabel – 

variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 

independen sama dengan nol. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam 

model regresi adalah dengan cara melihat nilai variance inflation 

factor (VIF). Jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka terjadi 

multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model inilah 

yang diharapkan terjadi. Jika variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lainnya berbeda, maka terjadi heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2005). 

Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

heteroskedastisitas atau tidak, penelitian ini menggunakan grafik plot 

antara nilai prediksi variabel dependen. Uji heteroskedastisitas 

dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel bebas, 
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yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya 

pola terntentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di 

mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah 

residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di stadendtized. 

3. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara 

dua variabel atau lebih, dan untuk menunjukkan arah hubungan antara 

variabel dependen dengan variabel independen. Variabel independen 

diasumsikan random/ stokastik, yang berarti mempunyai distribusi 

probabilistik. Variabel independen diasumsikan memiliki nilai tetap (dalam 

pengambilan sampel yang berulang). Adapun bentuk persamaan regresi 

linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 + 𝑒 

Dimana 

a = konstanta 

b1..b3 = koefisiensi regresi 

Y = variabel keputusan pembelian 

X1 = variabel kepercayaan 

X2 = variabel kemudahan 

X3 = variabel kualitas informasi
25

 

e = eror 

                                                           
25

 Agus Eko Sujianto, Aplikasi Statistik dengan  SPSS 16.0, (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka, 2009), Hal. 
58 
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4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis ini diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian. Kebenaran dari rumusan masalah harus dia buktikan 

melalui data yang terkumpul. Untuk menguji hipotesis menggunakan tingkat 

signifikansi dengan a = 5%.  Cara yang digunakan untuk mneguji hipotesis 

menggunakan uji t dan uji f.
26

aaaaaaa 

A. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F yaitu uji untuk mengetahui pengaruh variabel independen, yaitu 

kepercayaan (X1), kemudahan (X2), dan kualitas informasi (X3) secara 

simultan terhadap variabel dependen yaitu keputusan pembelian (Y). 

Kriteria yang digunakan adalah: 

 

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

variabel independen, yaitu kepercayaan (X1), kemudahan (X2), dan 

kualitas informasi (X3) secara simultan terhadap variabel dependen 

yaitu keputusan pembelian (Y). 

2. Ha : b1 - b3 > 0, artinya ada pengaruh positif yang signifikan dari 

variabel independen, yaitu kepercayaan (X1), kemudahan (X2), dan 

kualitas informasi (X3) secara simultan terhadap variabel dependen 

yaitu keputusan pembelian (Y). 

Sedangkan kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

                                                           
26

 Winarso Tulus, Statistika dalam penelitian Psikologi dan Pendidikan. (---:Press), Hal. 287 
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1. Taraf signifikansi (α = 0,05) 

2. Distribusi t dengan derajat kebebasan (n – k) 

3. Apabila F hitung > F tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima 

4. Apabila F hitung < F tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak 

B. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji t yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel 

independen dengan parsial atau individual terhadap variabel dependen. 

Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

   
 √   

√    
 

Keterangan: 

t = Nilai Uji t-test 

r = Nilai  Koefisien Product moment 

n-2 = jumlah sampel 

-2 = menjadi baris dalam kolom 

1. Ho diterima dan H1 ditolak apabila t hitung < t tabel, artinya suatu 

variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah: 

a. Kepercayaan, Kemudahan, dan Kualitas Informasi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan Pembelian 

dengan menggunakan uji t. 

b. Kepercayaan, Kemudahan, dan Kualitas Informasi berpengaruh 

secara signifikan terhadap Keputusan Pembelian dengan 

menggunakan uji t. 
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2. Ho ditolak dan H1 diterima apabila t hitung > t tabel. artinya suatu 

variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah: 

a. Ada pengaruh yang signifikan Kepercayaan, Kemudahan, dan 

Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Pembelian secara Online. 

b. Ada pengaruh yang tidak signifikan Kepercayaan, Kemudahan, dan 

Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Pembelian secara Online. 

Sedangkan kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

1. Taraf signifikan (α = 0,05) 

2. Distribusi t dengan derajat kebebasan (n – k) 

3. Apabila t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima 

4. Apabila t hitung < t tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak 

 

5. Koefisiensi Determinasi (Adj. R2) 

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat.
27

 Koefisien 

determinasi menunjukkan proporsi yang diterangkan oleh variabel bebas 

dalam model terhadap variabel terikatnya, sisanya dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak dimasukkan dalam model. Besar pengaruh variabel X dan 

variabel Y maka dapat diketahui dengan menggunakan analisis koefisien 

determinasi yang akan diperoleh dengan rumus: 

                                                           
27

 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, (Semarang: BP 

Universitas Diponegoro, 2005), Hal. 95 
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Kd = r
2
 x 100% 

Dimana, 0   R
2  1  

Kd= koefisien determinasi, r = korelasi 

Nilai koefisien determinasi diantara 0 sampai dengan 1, dimana 

semakin mendekati angka 1 nilai koefisien determinasi maka pengaruhnya 

semakin kuat. Dan sebaliknya, semakin mendekati 0 nilai koefisien 

determinasi maka pengaruhnya semakin lemah. 

Selanjutnya untuk menganalisis data penelitian mulai dari uji 

Normalitas Data, Asumsi Klasik, Uji Regresi Berganda, Koefisien 

Determinasi dan Uji Hipotesis dengan menggunakan software pengolahan 

data SPSS 16.0 

 

 

 

 

 


