
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yang bersifat

eksplanatory reasearch. Menurut Singarimbun dan Effendi (1995), penelitian

eksplanatori yaitu tipe penelitian yang menyoroti hubungan antar variabel

penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam

penelitian ini penulis berusaha menjelaskan hubungan antar variabel atribut

produk yaitu Dampak E- WOM(X), yang mempengaruhi variabel Kepercayaan

Konsumen (Z) dan Keputusan Pembelian (Y).

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna aplikasi BlackBerry Messeger yang

sudah melakukan pembelanjaan produk Herbalife. Sedangkan sampel dalam

penelitian ini diambil dari pengguna Aplikasi BlackBerry Masseger yang telah

membeli produk Herbalife dan membaca broadcast messages baik pesan yang

positif maupun pesan yang negatif dengan lokasi penelitian ini di Bandar

lampung.

3.3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Purposive Sampling. Menurut Sugiyono (2009) teknik Purposive Sampling yaitu
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teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu

mempertimbangkan siapa saja orang yang pernah membeli produk Herbalife dan

menggunakan aplikasi Blackberry Messanger.

3.4. Menentukan ukuran sample

Suatu penelitian dapat dilakukan hanya dengan meneliti suatu bagian dari

keseluruhan populasi selama prosedur penarikan sampel memenuhi persyaratan

yang ditentukan. Kemudian untuk teknik pengambilan sampelnya digunakan

teknik Simple Random Sampling. Dalam Random Sampling, semua individu

dalam populasi baik secara sendiri-sendi ri atau bersama-sama diberi kesempatan

yang sama untuk dipilih menjadi anggota sample. Selanjutnya pedoman untuk

menentukan sampelnya berdasarkan pendapat Joseph F. Hair (1998) yaitu untuk

menentukan ukuran sampel penelitian dari populasi tersebut dapat digunakan

rumusaan 15 atau 20 kali variable bebas. Adapun dalam penelitian ini jumlah

variable bebas 3, sehingga sampel yang diambil adalah 3 kali 20 adalah 60sampel.

3.5. Jenis dan Sumber Data

3.5.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diterima dari sumber pertama, baik individu

maupun perseorangan, seperti wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Data

primer penelitian ini adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti melalui

hasil pengisian kuesioner pelangan produk Herbalife di Bandar Lampung.
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3.5.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan dari sumber data kepada

pengumpul data, misalnya melalui orang lain/dinas terkait melalui dokumen yang

ada. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumentasi, arsip, kepustakaan

serta pengamatan yang berkaitan dengan penelitian ini pada para konsumen

Herbalife.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik riset

lapangan (survei) dan kuesioner serta peniliti melakukan wawancara singkat

dengan responden guna memperjelas informasi yang diterima.

3.7. Definisi Konseptual

3.7.1 E-WOM ( Electronic Word of Mouth )

Word of Mouth Marketing Association (WOMMA) dalam Majalah Mix /10/IV/23

Oktober-20 November (2007) menyatakan bahwa word of mouth marketing

merupakan usaha pemasaran yang memicu konsumen untuk membicarakan,

mempromosikan, merekomendasikan dan menjual produk/merek suatu

perusahaan kepada orang lain.

3.7.2. Kepercayaan Konsumen

Sirdeshmukh, et. al (2002) mendefinisikan kepercayaan konsumen sebagai

harapan bahwa perusahaan dapat diandalkan dan akan memenuhi janjinya.

Sedangkan menurut Johnson dan Grayson (2005) kepuasan konsumen dalam

interaksi sebelumnya dengan staf layanan garis depan mempengaruhi kognitif
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kepercayaan, yaitu kepercayaan konsumen atau keinginan untuk mempercayai

penyedia layanan di masa depan.

3.7.3 Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian adalah keputusan konsumen mengenai preferensi atas

merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan  menurut Kotler dan Keler

(2009). Konsumen dapat membentuk niat untuk membeli merek yang paling

disukai. Namun, ada dua faktor yang berada di antara niat pembelian dan

keputusan pembelian, yaitu sikap dan faktor yang tidak terantisipasi Kotler

(2005).

3.7.4 Variabel Mediasi

Variabel kepercayaan konsumen dalam definisi konsetual ini adalah variable

mediasi. Variable mediasi adalah variable yang secara teori mempengaruhi

fenomena yang diobservasi (variabel dependen), yang efeknya harus diinferensi

melalui efek hubungan anatara variabel independen dengan fenomennya.

3.8. Definisi Operasional

Kountur (2007) mengatakan bahwa definisi operasional adalah suatu definisi yang

memberikan penjelasan atas suatu variabel dalam bentuk yang dapat diukur.

Definisi operasional ini memberikan informasi yang diperlukan untuk mengukur

variabel yang akan diteliti. Dengan kata lain, definisi operasional adalah definisi

yang dibuat oleh peneliti itu sendiri. Sedangkan Suyanto dan Salamah (2009)

mengatakan bahwa definisi operasional yaitu konsep atau teori yang dapat diukur

(measureable) atau diamati (observable).
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Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakn bahwa definisi operasional adalah

suatu definisi diberikan oleh peneliti dan sekaligus memberikan penjelasan

tentang cara mengukur masing-masing variabel penelitian. Misalnya dalam

ukuran berat, ukuran waktu, ukuran kecepatan, ukuran unit, ukuran mata uang,

ukuran persentase dan lain sebagainya.

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1. Operasional Variabel

No. Variabel Devinisi Operasional Indikator Skala
Penguk

uran
1. E-WoM (Electric

Word of Mouth)
Rekomendasi konsumen herbalife kepada
orang lain sebelum/sesudah melakukan
pembelian melalui media sosial.

1. Valence
2. Focus
3. Timing
4. Solicitation
5. Intervention

Likert

2. Kepercayaan
Konsumen

Kepercayaan konsumen Herbalife bahwa
produk Herbalife dapat memenuhi
harapannya.

1. Harapan
Perusahaan
dapat
diandalkan

2. Harapan
Perusahaan
dapat
memenuhi janji

3. Keinginan
Untuk
Mempercayai

4. Penyediaan
Layanan yang
Sesuai

Likert

3. Keputusan
Pembelian

Konsumen dapat membentuk niat untuk
membeli Herbalife yang paling disukai,
namun ada dua faktor yang dapat
mempengaruhi yaitu sikap dan faktor
yang tidak terantisipasi

1. Membutuhkan
Produknya

2. Produk yang
disukai

3. Membeli
dengan
pertimbangan

4. Membeli
dengan
keyakinan

5. Perilaku pasca
pembelian

Likert

Sumber: Data Diolah. 2014
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3.9. Skala Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini menggunakan skala likert sebagai skala pengukuran. Skala

likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiono, 2007). Dengan skala likert,

maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel dimana

responden dalam menentukan jawaban dengan mengikuti pertanyaan-pertanyaan

yang sebelumnya telah disusun melalui item-item yang ditentukan. Jawaban setiap

item instrument yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari nilai

yang tertinggi sampai nilai yang terendah. Pilihan jawaban yang bisa dipilih oleh

responden adalah :

1. Sangat Setuju dengan skor 5

2. Setuju dengan skor 4

3. Ragu-Ragu dengan skor 3

4. Tidak Setuju dengan skor 2

5. Sangat tidak setuju dengan skor 1

3.10.Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2009) Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan

tingkat-tingkat keabsahan atau kesahihan suatu instrumen. Validitas menunjukan

sejauh mana alat ukur itu dapat mengukur apa yang diukur. Valid tidaknya suatu

alat ukur tergantung pada mampu atau tidaknya alat ukur tersebut mencapai yang

dikehendakinya dengan tepat. Karena suatu alat ukur yang kurang valid bearti

tingkat validnya rendah.
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Validitas internal harus memenuhi validitas konstruk dan validitas isi. Untuk

instrument non test atau pengukuran sikap maka harus memenuhi validitas

konstruk, jika instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur gejala sesuai

dengan yang didefinisikan.

Validitas konstruk pada hakikatnya adalah kerangka suatu konsep yang bertujuan

untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi suatu kegiatan, sehingga

diharapkan dapat diketahui tingkat kinerja suatu kegiatan. Berdasarkan hal

tersebut pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah pengujian validitas

konstruk. Secara sistematis, rumusan product moment untuk mengukur tingkat

validitas adalah sebagai berikut :

r
xy =

  
    2222. YiYinXiXin

YiXiYiXin





Keterangan :

rxy = Koefisien Korelasi antara Xi dan Yi

Xi =  Skor dari masing-masing variabel

Yi =  Skor dari seluruh variabel (skor total)

n = Banyaknya variabel sampel yang dianalisis

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika r hitung > r tabel, maka kuisioner valid

2. Jika r hitung < r tabel, maka kuisioner  tidak valid
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3.11. Pre Test (Pengujian Validitas Awal)

Tabel 3.2 Hasil Uji Pre Test

Measurement
Model

Hasil
Nilai
Kritis

Evaluasi
Model

Convergent
Validity Variabel AVE

E-WOM 0.460887
>0.5

Tidak Valid

Kepercayaan Konsumen 0.582509 Valid

Keputusan Pembelian 0.327609 Tidak Valid

Discriminant
Validity

Indikator
Cross

Loading
E-WOM1 0.496698

>0.5

Tidak Valid

E-WOM2 -0.018508 Tidak Valid

E-WOM3 0.835616 Valid

E-WOM4 0.823378 Valid

E-WOM5 0.801375 Valid

E-WOM6 0.614897 Valid

E-WOM7 0.763316 Valid

KK1 0.785025 Valid

KK2 0.817896 Valid

KK3 0.801547 Valid
KK4 0.737195 Valid

KK5 0.664374 Valid

KP1 0.616893 Valid

KP2 0.616939 Valid

KP3 0.440703 Tidak Valid

KP4 0.563456 Valid

KP5 0.545417 Valid

KP6 0.628728 Valid
Sumber: Data diolah 2015

3.12. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2009)  reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan

stabilitas data atau temuan. Dalam pandangan positivistik kuantitatif, suatu data

dikatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama

menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu berbeda

menghasilkan data yang sama, atau sekolompok data bila dipecah menjadi dua

menunjukan data yang tidak berbeda. Reliabilitas juga menunjukan pada suatu

pengertian bahwa suatu alat ukur cukup dipercaya untuk digunakan sebagai alat
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pengumpul data, karena alat tersebut sudah baik. Dalam penelitian ini digunakan

teknik reliabilitas internal dengan rumus koefisien alpha.

3.13. Uji PLS

Sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini analisis

data yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS). Istilah PLS secara

spesifik berarti adanya perhitungan optimal least squares fit terhadap korelasiatau

matrik varian (Mclntosh et al.,2004; World,1982). PLS merupakan analisis

persamaan structural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat

melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural.

Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reabilitas, sedangkan model

struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model

prediksi). Lebih lanjut, Ghozali (2006) menjelaskan bahwa PLS adalah metode

analisis yang bersifat soft modeling karena tidak mengasumsikan data harus

dengan pengukuran skala tertentu, yang berarti jumlah sampel dapat kecil

(dibawah 100 sampel). Perbedaan mendasar PLS yang merupakan SEM berbasis

varian dengan LISREL atau AMOS yang berbasis kovarian adalah tujuan

penggunaannya. Dibandingkan dengan covariance based SEM (yang diwakili

oleh software AMOS, LISREL dan EQS) component based PLS mampu

menghindarkan dua masalah besar yang dihadapi oleh covariance based SEM

yaitu inadmissible solution dan factor indeterminacy (Tenenhaus et al.,2005).

Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab digunakan PLS dalam suatu

penelitian. Dalam penelitian ini alasan-alasan tersebut yaitu: pertama, PLS

merupakan metode analisis data yang didasarkan asumsi sampel tidak harus besar,
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yaitu jumlah sampel kurang dari 100 bisa dilakukan analisis, dan residual

distribution. Kedua, PLS dapat digunakan untuk menganalisis teori yang masih

dikatakan lemah, karena PLS dapat digunakan untuk prediksi. Ketiga, PLS

memungkinkan algaritma dengan menggunakan analisis series ordinary least

square (OLS) sehingga diperoleh efisiensi perhitungan olgaritma (Ghozali, 2006).

Keempat, pada pendekatan PLS, diasumsikan bahwa semua ukuran variance

dapat digunakan untuk menjelaskan.

3.13.1.Langkah-Langkah Pengujian PLS

a. Analisis Faktor Konfirmatori

Pada penelitian ini menggunakan variabel multidimensi, maka menggunakan

digunakan analisis second order. Analisis ini juga digunakan untuk

menghitung factor scores variabel Electronic Word of Mouth (EWOM),

kepercayaan konsumen (KK), dan keputusan pembelian (KP)

b. Pengukuran Model

Convergent validity dari measurement model dapat dilihat dari korelasi antara

skor indikator dengan skor variabelnya. Indicator dianggap reliabel jika

memiliki nilai korelasi diatas 0,5 atau memperlihatkan seluruh outer loading

dimensi variabel memiliki nilai loading > 0,5 dan memiliki nilai tstatistik yang

lebih besar dari ttabel (>1,66), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengukuran

tersebut memenuhi validitas konvergen.

Kemudian untuk discriminant validity didasarkan pada nilai cross loading

pengukuran variabel. Jika korelasi variabel dengan indikator pengukuran

lebih besar daripada ukuran variabel lainnya, maka hal ini memperlihatkan
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bahwa variabel laten memprediksi ukuran blok mereka lebih baik daripada

ukuran pada blok lainnya. Metode lain untuk menilai discriminant validity

adalah dengan membandingkan nilai square root of average variance

extracted (AVE) setiap variabel dengan korelasi antar variabel lainnya dalam

model. Jika nilai akar AVE satiap variabel lebih besar daripada nilai korelasi

antara variabel dengan lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai

discriminant validity yang baik atau jika nilai AVE semua sudah lebih besar

dari 0,5 untuk akar AVE variabel yang satu lebih besar dari korelasi variabel

yang lain. Rumus AVE (average varians extracted) dapat dirumuskan

sebagai berikut:

AVE (average varians extracted) =

Keterangan:

AVE adalah rerata persentase skor varian yang diektrasi dari seperangkat

variabel laten yang diestimasi melalui loading standarlize indikatornya dalam

proses iterasi algoritma dalam PLS.

melambangkan standardize loading factor dan i adalah

jumlah indikator.

Selanjutnya composite reliability blok indicator yang mengukur suatu

variabel dapat dievaluasi dengan nilai composite reliability (pc). Dimensi

dianggap relibel jika memiliki nilai composite reliability (pc) di atas 0,7 atau

sama maknanya jika hasil composite reliability (pc) yang memuaskan yaitu
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lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh blok indikator

memang menjadi pengukur variabelnya masing-masing.

c. Model Struktural (Inner Model)

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk variabel

dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk predictive relevance. Bila nilai

R-square lebih besar dari 0,2 maka dapat diinterpretasikan bahwa prediktor

laten memiliki pengaruh besar pada level struktural.

d. Goodness of Fit

R-square model PLS dapat dievaluasi dengan melihat Q-square predictive

relevance untuk model variabel. Q-square mengukur seberapa baik nilai

observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai

Q-square lebih besar dari 0 (nol) memperlihatkan bahwa model mempunyai

nilai predictive relvance, sedangkan nilai Q-square kurang dari 0 (nol)

memperlihatkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance. Namun,

jika hasil perhitungan memperlihatkan nilai Q-square lebih dari 0 (nol), maka

model layak dikatakan memiliki nilai prediktif yang relevan, dengan rumus

sebagai berikut :

e. Model Persamaan Analisis Struktural

Model analisis struktural tahap pertama yang dibangun dalam penelitian ini

dapat dilihat pada gambar berikut

Q2=1-(1-R1
2) (1-Rp

2)……(1-Rp
2)
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Gambar 3.1. Model Persamaan Analisis Struktural Awal
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