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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah situs belanja online 

olx.co.id 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu penelitian 

kuantitatif yaitu metode yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya 

yang kemudian dilanjutkan dengan data primer.  Data diperoleh dari perusahaan 

yang dapat dibuktikan dengan angka-angka yang akan diolah dan dianalisa sesuai 

dengan metode analisis dan dapat terlihat hasilnya. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut 

Indriantoro dan Supomo (2008: 25), data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

literatur baik berupa buku-buku yang membahas usability, interactivity, aesthetics 

dan loyalitas pelanggan. Data ini diperoleh antara lain melalui studi kepustakaan. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi  

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek, atau individu 

yang sedang dikaji (Sugiyono, 2009: 91). Populasi dalam ini adalah seluruh 

pelanggan situs belanja online olx.co.id yang ada di Kota Bandar Lampung. 
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3.4.2 Sampel  

 

 

Sampel adalah sebagian, atau subset (himpunan bagian), dari suatu populasi 

(Sugiyono, 2009: 91). 

 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian dengan 

metode non probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel yang digunakan adalah  purposive 

sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini 

dapat diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan  menetukan 

terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel 

dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu asalkan tidak menyimpang dari ciri-

ciri sampel yang ditetapkan (Widiyanto, 2012: 5).  

 

Adapun kriteria sampel adalah sebagai berikut: 

1. Orang yang pernah bertransaksi menggunakan olx.co.id minimal 2 kali 

2. Bersedia menjadi responden  

3. Berdomisili di Bandar Lampung 

 

Menurut Widiyanto (2012: 58) untuk ukuran populasi dalam penelitian yang tidak 

dapat diketahui dengan pasti jumlahnya maka besar sampel yang digunakan dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 2

2

Moe 4

Z
n   

Keterangan: 

n  = Ukuran sampel 
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Z  = Skor pada tingkat signifikansi tertentu (derajat keyakinan ditentukan  

   95%) maka Z = 1,96 

Moe  = Margin of error, tingkat kesalahan maksimum adalah 10% 

Dengan menggunakan rumus di atas, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut: 

 2
2

%01 4

)(1,96
n   

n= 96,04 = 97 atau dibulatkan menjadi 100 

dari hasil perhitungan di atas, diperoleh jumlah sampel yang akan diteliti adalah 

sebesar 100 responden. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk mendapatkan data yang akurat mengenai jawaban atas permasalahan dalam 

skripsi ini, maka peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan cara : 

1. Studi Pustaka yaitu melakukan pengumpulan data sekunder yang berasal dari 

buku-buku ekonomi, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel dari 

internet, referensi dari banyak skripsi serta bahan bacaan lainnya 

2. Kuesioner yaitu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan 

daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan mereka akan memberikan 

respon atas daftar pertanyaan tersebut.  Adapun penyebaran kuesioner ini 

melalui alat email para penggunaan email yang kebetulan terpilih. 

 

3.6 Variabel Penelitian 

 

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, variabel yang diteliti dalam penelitian ini 

diklasifikasikan menjadi variabel dependen dan variabel independen. 
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3.6.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen atau terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah loyalitas pelanggan (Y). 

 

3.6.2 Variabel Independen 

Variabel independen atau bebas adalah tipe variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

Usability (X1), interactivity (X2), aesthetics (X3) dan trus (X4) 

 

3.7 Definisi Operasional 

 

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional dan 

berdasarkan karakteristik yang diamati, memungkinkan peneliti untuk melakukan 

observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena 

(Abdullah, 2003: 45). Penyusunan definisi operasional variabel perlu dilakukan 

karena akan menunjukkan alat pengambilan data mana yang cocok digunakan 

(Notoatmodjo, 2008: 45). 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 
Variabel 

penelitian  
Sub variabel  Indikator  Item pernyataan Skala  

Web 

experience 

(X) 

Usability (X1), 

kemampuan untuk 

menemukan jalan 

seseorang di Web, 

untuk mencari 

informasi yang 

diinginkan, untuk 

mengetahui apa yang 

harus dilakukan 

selanjutnya dan 

sangat penting untuk 

melakukannya 

dengan sedikit usaha 

(Constaninides, 

Efthymios, 2004: 14) 

X1.1, Search 

prosess and site 

navigation 

 

 

 

 

 

X1.2, Imformation 

architexture and 

search 

 

 

 

 

1. Menurut saya situs 

olx.co.id dinilai baik 

dalam proses jual beli 

secara online 

2. Menurut saya situs 

olx.co.id sangat lengkap 

3. Menurut saya tampilan 

situs olx.co.id 

mempermudah 

pelanggan memahami 

isi dari informasi 

 

Ordinal  
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Interactivity (X2), 

Interakativitas 

internet 

memungkikan vendor 

online untuk 

meningkatkan 

pengalaman Web 

dengan menghadirkan 

suctomer dengan 

layanan pribadi yang 

lebih dan 

memfasilitas interaksi 

dengan pengguna 

online  lainnya 

bersedia untuk 

berbagi pengalaman 

dan saran 

(Constaninides, 

Efthymios, 2004: 14) 

X2.1, Customer 

service 

 

 

 

 

X2.2, Interaksi 

dengan company 

personal 

 

X2.3, Customizatio 

 

 

4. Adanya komunikasi 

yang terjalin dalam 

penggunaan situs 

olx.co.id 

5. Menurut saya situs 

olx.co.id merespon 

pengguna dengan baik 

Ordinal 

Aesthetics (X3), 

Perhatian khusus 

harus dibayar untuk 

estetika bukan hanya 

karena unsur estetika 

merupakan indikator 

yang penting, kualitas 

penjual online tapi 

juga menerangkan 

petunjuk utama 

vendor dan situs Web 

kredibilitas untuk 

mayoritas pengguna 

Web  

(Constaninides, 

Efthymios, 2004: 14) 

X3.1,Desain 

 

 

 

 

 

 

X3.2,Desain elemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tampilan gambar dalam 

produk yang ditawarkan 

di situs olx.co.id 

7. Adanya perpaduan 

warna yang serasi dalam 

produk yang ditawarkan 

di situs olx.co.id 

8. Huruf yang digunakan 

dalam menawarkan 

produk di situs olx.co.id 

terlihat jelas 

 

Ordinal 

 Trust (X4), 

kepercayaan online 

adalah salah satu 

peneliti masalah, serta 

praktisi, sering 

diasosiakan dengan 

keberhasilan atau 

kegagalan atau 

kegagalan usaha 

online 

X4.1, Transaction 

secutity 

 

 

 

 

 

 

 

X4.2, Garansi return 

policy 

 

 

9. Menurut saya situs 

olx.co.id tidak ada unsur 

penipuan dalam jual beli 

online 

10. Adanya garansi pada 

transaksi pada situs 

olx.co.id membuat saya 

percaya dalam 

bertransaksi online 

11. Saya percaya situs 

olx.co.id menjamin 

keamanan data pribadi 

para penggunanya 

 

 

 

Ordinal 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional (lanjutan) 

 
Variabel 

penelitian  
Sub variabel  Indikator  Item pernyataan Skala  

Loyalitas 

(Y) 

Merupakan 

kesetiaan 

pelanggan 

dalam 

menggunak

an produk 

yang dipilih 

(Kotler, 

2008: 22) 

 Y1. Kesetiaan 

pelanggan dalam 

menggunakan 

produk 

 

 

Y2. Mereferensikan 

produk/merek 

 

 

Y3.Menggunakan 

kembali 

 

12. Memantau 

perkembanga produk 

13. Selalu memberli produk 

pada situs olx.co.id 

14. Saya memberikan 

referensi bagi teman-

teman utnuk 

menggunakan situs 

olx.co.id 

15. Saya kembali menjual 

atau membeli melalui 

situs olx.co.id 

Ordinal 

 

 

3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas  

 

3.8.1 Uji Validitas  

 

Uji Validitas adalah untuk mengetahui instrumen benar-benar mengukur hal yang 

ingin diukur (Sugiyono, 2007: 68).  Uji validitas alat pengumpul data (kuisioner) 

dilakukan dengan menggunakan menggunakan  analisis faktor yaitu alat analisis 

statistik yang dipergunakan untuk mereduksi faktor-faktor yang mempengaruhi 

suatu variabel menjadi beberapa set indikator saja, tanpa kehilangan informasi 

yang berarti.  Analisis faktor digunakan untuk penelitian awal di mana faktor-

faktor yang mempengaruhi suatu variabel belum diidentifikasikan secara baik 

(explanatory research). Selain itu, analisis faktor juga dapat digunakan untuk 

menguji validitas suatu rangkaian kuesioner. Sebagai gambaran, jika suatu 

indikator tidak mengelompok kepada variabelnya, tetapi malah mengelompok ke 

variabel yang lain, berarti indikator tersebut tidak valid. Adapun dalam penelitian 

semua indikator dikatakan valid jika KMO> 0,5, antiimage > 0,5, communlaities 

> 0,5 dan factor loading > 0,5 (Sugiyono, 2009: 68). 

http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/validitas-dan-reliabilitas.html
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3.8.2 Uji Reliabilitas 

 

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan 

dapat dipercaya. Dalam penelitian ini item/pernyataan pada kuisioner yang sudah 

valid, diuji dengan rumus Alpha Cronbach. Adapun hasil penelitian dikatakan 

reliabel jika α > 0,6 dan α > Alpha Cronbach if item delelted (Hastono, 2007: 56).  

 

3.9 Analisis Data 

3.9.1 Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif adalah analisis yang menggambarkan secara rinci, dengan 

interpretasi terhadap data diperoleh melalui pendekatan teoritis. Dalam hal ini 

untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterpretasikan melalui pendekatan teori, kemudian dideskripsikan atau 

dijelaskan. Dimana data yang diperoleh dari efektivitas penelitian dianalisis 

dengan menggunakan analisis statistik inferensial (Sugiyono, 2007: 68).  

 

3.9.2 Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan alat analisis program SPSS 

(Statistical Package for Social Science) for Windows 17, analisis yang digunakan 

untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan. Pengolahan data dengan 

analisis kuantitatif melalui beberapa tahap (Sugiyono, 2007: 68). 
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3.9.3 Uji Hipotesis 

 

3.9.3.1 Uji t 

Uji t digunakan untuk menunjukkan apakah suatu variabel independen secara 

individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2008:42). Hipotesis yang 

dipakai adalah: 

H0: bi = 0, artinya suatu variabel independen tidak berpengaruh positif terhadap 

variabel dependen. 

Ha: bi> 0, artinya suatu variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel 

dependen. 

Kriteria pengujian dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05 ditentukan sebagai 

berikut: 

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

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

 

3.9.3.2 Uji F (Uji Simultan) 

 

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan ke dalam model secara simultan atau bersama-sama mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2008: 42). 

a. Membuat hipotesis untuk kasus pengujian F-test di atas, yaitu: 

H0: b1 = b2 = 0 

Artinya: tidak ada pengaruh positif dari variabel independen yaitu Usability 

(X1), interactivity (X2) aesthetics (X3) dan trust (X4)  secara simultan terhadap 

variabel dependen yaitu penjualan (Y). 

Ha: b1-b2> 0 
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Artinya: ada pengaruh yang positif dari variabel independen yaitu Usability 

(X1), interactivity (X2) aesthetics (X3) dan trust (X4)  secara simultan terhadap 

variabel dependen yaitu loyalitas pelanggan (Y). 

b. Menentukan F tabel dan F hitung dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% 

atau taraf signifikansi sebesar 5%, maka: 

Jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak, berarti masing-masing variabel 

bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

variabel terikat. Jika F hitung < F tabel, maka H0 diterima, berarti masing-

masing variabel bebas secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang 

positif terhadap variabel terikat. 

 

3.9.4 Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah 0 < R
2
< 1. Koefisien determinasi yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen. Penggunaan R square adalah bias terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan 

variabel independen ke dalam model, maka R square pasti meningkat tidak peduli 

apakah variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan atau tidak. 

Tidak seperti R square, nilai adjusted R square dapat naik atau turun apabila 

terdapat tambahan variabel independen kedalam model (Ghozali, 2008: 43). 

 

 

 

 


