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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalahexplanatory research.Menurut 

Singarimbun dan Efendi (1995 :4), penelitian explanatory merupakan penelitian 

yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang akan diteliti serta 

untuk mengetahui hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya.Dalam 

hal ini penulis menggunakan beberapa variabel. Variabel yang menjadi objek dan 

di gunakan dalam penelitian ini adalah persepsi harga, keragaman produk , 

kepercayaan konsumen dan keputusan pembelian . 

 

3.2 Variabel Penelitian 

 

Pengertian dari variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apasaja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi-

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 

2004:65). 

 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel 

yaituvariabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen). 
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1.  Variabel Dependen 

 

Variabel dependen (Y) adalah variabel yang menjadi pusat 

perhatianpeneliti.Dalam script analysis, nuansa sebuah masalah tercermin 

dalamvariabel dependen.Hakekat sebuah masalah (the nature of a problem)mudah 

terlihat dengan mengenali berbagai variabel dependen yangdigunakan dalam 

sebuah model.Variabilitas dari atau atas faktor inilahyang berusaha untuk 

dijelaskan oleh seorang peneliti (Ferdinand, 2006:198).Dalam penelitian ini, 

variabel dependen yang digunakan adalah keputusanpembelian. 

 

2.  Variabel Independen 

 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen,baik yang pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya 

negative(Ferdinand, 2006:199). Variabel independen adalah variabel bebas 

yang dalamhubungannya dengan variabel lain bertindak sebagai penyebab atau 

variabelyang mempengaruhi variabel dependen. Ada juga yang menyebut 

variabel inidengan nama variabel pendorong dan variabel masukan yang sering 

disebutsebagai prediktor. Variabel ini dilambangkan dengan X.Berkaitan 

dengan penelitian ini maka vairabel dependen dan variabelindependent adalah 

sebagai berikut: 

a. Variabel Dependen (Dependent Variable) yaitu: 

Y = keputusan pembelian online 

b. Variabel Independen (Independent Variable) yaitu : 

X1 = Persepsi harga 

X2 = Keragaman Produk 

X3 = Kepercayaan (trust) 
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3.3 Definisi Konseptual dan Operasional 

 

 

1. Definisi Konseptual 

 

Definisi konseptual variabel adalah penarikan batasan yang menjelaskan suatu 

konsep secara singkat, jelas dan tegas. Pengertian dari variabel-variabel yang 

diteliti dan akan dilakukan analisis lebih lanjut yaitu harga, keragaman produk, 

dan kepercayaan konsumen dapat dijelaskan pada variabel berikut ini: 

a. Persepsi Harga (X1) 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2000:137), persepsi harga yaitu proses dimana 

individu memilih, mengatur dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang 

berarti dan masuk akal mengenai dunia. 

Dengan dimensi harga (X1) : 

1. Kewajaran Harga 

 

Dengan inidikator harga (X1) 

1. Harga yang relative murah 

2. Harga yang terjangkau 

 

b. Keragaman Produk (X2) 

Menurut kotler dan Keller (2007:15), keragaman produk adalah kumpulan 

seluruh produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. 

Dengan dimensi Keragaman Produk (X2) : 

1. Ketersedian produk 

2. Keragaman produk 
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Dengan indikator Keragaman Produk (X2) : 

1. Produk yang lengkap 

2. Adanya keragaman produk 

3. Terdapat variasi poduk 

 

c. Kepercayaan (trust) (X3) 

Menurut (Kotller, 1999 :172-173), kepercayaan adalah suatu pemikiran 

deskriptif yang seseorang miliki tentang sesuatu. Kepercayaan ini bisa 

didasarkan pada pengetahuan, opini, atau keyakinan yang nyata. 

Dengan dimensi kepercayaan (X3) : 

1. intergritas(kejujuran) 

2. benevolen(perhatian) 

3. predictability (konsistensi) 

Dengan indikator kepercayaan (X3) : 

1. adanya kejujuran 

2. adanya keamanan 

3. adanya tanggung jawab 

4. pelayanan yang baik 

5. konsistensi 

 

Keputusan Pembelian merupakan proses pengintegrasian yang 

mengombinaksikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku alternatif 

atau lebih, dan memilih salah satu di antaranya Peter dan Olson dalam Sopiah 

(2010 : 332). 
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Dengan dimensi keputusan pembelian (Y) : 

1. Pengenalan masalah. 

2. Pencarian informasi. 

3. Evaluasi alternatif. 

4. Keputusan konsumen. 

5. Pasca pembelian 

Dengan indicator keputusan pembelian (Y) :. 

1. Adanya keinginan. 

2. Terdapat informasi. 

3. Terdapat evaluasi. 

4. Adanya perbandingan. 

5. Efisien. 

6. Frekuensi pembelian 

 

2. Definisi Operasional 

 

 

Sementara definisi operasional variabel merupakan suatu definisi yangdiberikan 

kepada suatu variabel dengan memberi arti atau menspesifikasi kegiatanatau 

membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabeltersebut 

(sugiyono, 2001:140). 
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Tabel 3.1 

Definisi Variabel dan Indikator 

 

Variabel Definisi  Dimensi Indikator Skala 

Persepsi Harga Merupakan yaitu 

proses dimana 

individu 

memilih, 

mengatur dan 

menafsirkan 

stimuli ke 

dalam gambar 

yang berarti 

dan masuk akal 

mengenai 

dunia.. 

1. Kewajaran harga. 

 

1. Harga produk murah 

2.Adanya keterjangkauan 

harga. 

 

1=Sangat Tidak 

Setuju 

2= Tidak Setuju 

3= Ragu- Ragu 

4= Setuju 

5=SangatSetuju 

Keragaman 

produk 

Kelengkapan 

produk yang 

menyangkut 

kedalaman, 

luas dan kualitas 

produk yang 

ditawarkan dan 

juga ketersediaan 

produk tersebut  

di toko. 

1.Ketersedianproduk. 

2.Keragaman Produk. 

. 

1. Produk lengkap. 

 

2.Adanya keragaman 

produk. 

3. Terdapat produk yang 

bervariasi. 

. 

1=Sangat Tidak 

Setuju 

2= Tidak Setuju 

3= Ragu- Ragu 

4=Setuju 

5=SangatSetuju 

Kepercayaan 

Konsumen 

Merupakan kondisi 

mental yang 

didasarkan oleh 

situasi 

seseorang dan 

konteks 

sosialnya. 

Ketika 

seseorang 

mengambil 

suatu 

keputusan, ia 

akan lebih 

memilih 

keputusan 

berdasarkan 

pilihan dari 

orang- orang 

yang lebih 

dapat ia 

percaya dari 

pada yang 

kurang 

1. Integritas. 

2.Benevolen. 

3.Predictability. 

1. Adanya kejujuran. 

 

2.Website menjamin 

keamanan dalam 

bertransaksi. 

 

3.Memilikirasa tanggung 

jawab. 

4. Memiliki pelayanan 

yang baik. 

5. Terdapatkonsistensi. 

1=Sangat Tidak 

Setuju 

2= Tidak Setuju 

3= Ragu- Ragu 

4=Setuju 

5=SangatSetuju 
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dipercayai. 

Keputusan 

Pembelian 

Merupakan suatu 

proses 

pemilihan salah 

satu dari 

beberapa 

alternatif 

penyelesaian 

masalah 

dengan tindak 

lanjut yang 

nyata. Setelah 

itu konsumen 

dapat 

melakukan 

evaluasi pilihan 

dan kemudian 

dapat 

menentukan 

sikap yang 

akan diambil 

selanjutnya. 

1.Pengenalan 

masalah. 

2.Pencarian 

informasi. 

3. Evaluasi alternatif. 

4.Keputusan 

konsumen. 

5. Pasca pembelian. 

1. Sesuai keinginan. 

2. Adanya keinginan. 

3. Terdapat informasi. 

4. Terdapat evaluasi. 

5. Adanya perbandingan. 

6. Efisien. 

7. Frekuensi pembelian. 

 

1=Sangat Tidak 

Setuju 

2= Tidak Setuju 

3= Ragu- Ragu 

4= Setuju 

5=SangatSetuju 

 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

 

 

a. Populasi 

 

 

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau 

orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian 

seorang peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian 

(Ferdinand, 2006 : 189).Dalam penelitian ini populasi yang di maksud adalah 

mahasiswa/i FISIP Jurusan Administrasi Bisnis dari angkatan 2012 sampai 

angkatan 2014 yang berbelanja secara online pada Tokopedia.com.Dengan jumlah 

populasinya 302 orang. 

 

b. Sampel 

 

 

Sampel adalah sebagian dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi. 
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Sebagian ini diambil karena dalam banyak kasus tidak mungkin meneliti seluruh 

anggota populasi, oleh karena itu harus membentuk sebuah perwakilan populasi 

yang disebut sampel (Ferdinand, 2006 : 189).Teknik sampling yang digunakan 

dalam pengambilan sampel adalah random sampling, yaitu sampel diambil secara 

acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Dengan cara 

memberikan lembar kuesioner yang sama bagi setiap anggota populasi yang 

dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2008 :401).Karena jumlah populasi 

yang dalam penelitian ini adalah 302  orang, maka penentuan jumlah sampel 

ditentukan dengan menggunakan beberapametode antara lain dengan 

menggunakan rumus slovin sebagai berikut (Sugiyono,2008:160) : 

n  

n=  

= 75,0797 = 76 

Dimana : 

n : Jumlah sampel. 

N : Jumlah populasi. 
e : Batas toleransi kesalahan10%. 

 

Berdasarkan rumus di atas, sampel yang dapat diambil dari populasisebanyak 76 

responden. 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

 

Dalam penelitian ini data yang di gunakan adalah : 

1. Data primer 

Data primer biasanya dikumpulkan melalui wawancara atau kuesioner(Ferdinand, 

2006 :296). Sumber data yang digunakan dalam penelitian iniadalah tanggapan 
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responden yang diperoleh melalui kuesioner tentang harga,keraegaman 

produk,dan kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian konsumen 

yang pernah berbelanja secara online di Tokopedia.com. Data primer dari 

penelitian ini diperoleh dari kuisioner yang diisi oleh responden, meliputi identitas 

dan tanggapan responden. 

 

 

 

2. Data sekunder 

 

 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan, 

jurnal, literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan, majalah-majalah 

perekonomian, surat kabar, buku-bukureferensi, artikel, websitedan informasi 

dokumentasi lain yang dapat diambil melalui system online (internet). 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara acak untukmemperoleh 

sampel dari populasi yang dimaksud, agar diperoleh data yang baikmaka dipilih 

dengan menggunakan metode: 

1. Kuesioner  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono,2009:401). Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian adalah menggunakan kuesioner.Dalam kuesioner ini nantinya 

terdapat rancangan pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah 



60 
 

penelitian dan tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai 

makna dalam menguji hipotesis. 

 

2. Studi Pustaka 

Mempelajari Liteartur-literatur yang terdahulu mengenai penelitian ini dan 

menjadikannya sebagai sumber rujukan atau pustaka. 

 

 

3.7Teknik Analisis Data 

 

 

1. .  Uji Validitas 

 

 

Validitas ialah suatu indeks yang menunjukan alat ukur tersebut benar-benar 

mengukur valid tidaknya kuesioner (Juliansyah, 2011: 132).  Suatu kuaesioner 

dapat dikatakan valid apabila pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.  

Untuk menghitung uji validitas, bandingkan nilai correlated item-total 

correlations (r hitung) dengan hasil perhitungan r tabel. Jika r hitung lebih besar 

dari r tabel dan nilai positif, maka pertanyaan atau indikator tersebut valid. 

Apabila :rhitung >rtabel , artinya pernyataan atau indikator tersebut adalah valid 

.  

Apabila : rhitung ≤ rtabel , artinya pernyataan atau indikator tersebut adalah tidak 

valid.Untuk mengukur validitas dilakukan dengan korelasi bivariate antara 

masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Dalam penelitian ini 

menggunakan rumus korelasi product moment sebagai berikut: 
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Dimana : 

r = Koefisien korelasi product moment 

n = Jumlah sampel 

∑Xi = Jumlahskorsuatu item 

∑Yi = Jumlah total skor jawaban 

∑Xi
2 

= Jumlah kuadrat skor jawaban suatu item 

∑Yi
2 

= Jumlah kuadrat total skor jawaban 

∑XiYi = Jumlah perkalian skor jawaban dengan total skor 

 

Tabel 3.2 

Hasil Uji Validitas 

Item Signifikansi Pearson Correlation rTabel Hasil 

1 0,000 0,760 0,227 Valid 

2 0,000 0,810 0,227 Valid 

3 0,000 0,818 0,227 Valid 

4 0,000 0,768 0,227 Valid 

5 0,000 0,579 0,227 Valid 

6 0,000 0,685 0,227 Valid 

7 0,000 0,838 0,227 Valid 

8 0,000 0,707 0,227 Valid 

9 0,000 0,734 0,227 Valid 

10 0,000 0,810 0,227 Valid 

11 0,000 0,703 0,227 Valid 

12 0,000 0,659 0,227 Valid 

13 0,000 0,604 0,227 Valid 

14 0,000 0,727 0,227 Valid 
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15 0,000 0,575 0,227 Valid 

16 0,000 0,713 0,227 Valid 

17 0,000 0,707 0,227 Valid 

18 0,001 0,652 0,227 Valid 

19 0,000 0,647 0,227 Valid 

20 0,000 0,523 0,227 Valid 

21 0,000 0,555 0,227 Valid 

Sumber: Data diolah 2015 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua item pernyataan dalam 

kuesioner dinyatakan valid. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka item dinyatakan 

valid, sedangkan jika nilai signifikansi < 0,05 maka item dinyatakan tidak valid 

sehingga item tersebut harus dibuang atau diperbaiki. Dapat dilihat dari tabel 

diatas, seluruh nilai signifikansi yang didapat dari uji validitas adalah < 0,05 

sehingga seluruh item dinyatakan valid. 

 

Selain itu, cara lain untuk menentukan apakah sutu item dinyatakan valid atau 

tidak, dapat dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung (Pearson Correlation) 

dengan rtabel. Apabila rhitung> dari rtabel, maka data dinyatakan valid, dan 

sebaliknya, apabila rhitung< rtabel maka data dinyatakan tidak valid.Berdasarkan 

Tabel R (Pearson Product Moment) didapatkan nilai rtabel sebesar 0,227. Jadi 

dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa seluruh nilai rhitung> rtabel, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa seluruh item dalam kuesioner dinyatakan valid 

 

2.  Uji Reliabilitas 

 

 



63 
 

Reliabilitas ialah indeks yang menunjukan sejauh mana suatu alat ukur dapat 

dipercaya atau diandalkan (Juliansyah, 2011 : 130).Suatu kuesioner dapat 

dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan 

adalah stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan handal 

apabila nilai croanbach alpha (α) lebih besar dari 0,6. Namun apabila nilai 

croanbach alpha lebih kecil 0,6 maka kuesioner dianggap kurang handal sehingga 

apabila dilakukan penelitian ulang terhadap variabel-variabel tersebut pada waktu 

dan dimensi yang bebeda, kesimpulannya akan berbeda. 

Berikut hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan  

 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

1 X1 0,801 Dapat diterima 

2 X2 0,666 Dapat diterima 

3 X3 0,749 Dapat diterima 

4 Y 0,731 Dapat diterima 

Sumber: Data diolah 2015 

Uji reliabilitas merupakan kelanjutan dari uji validitas dimana item yang masuk 

pengujian adalah item yang valid saja. Uji reliabilitas dapat dilihat pada nilai 

Cronbach’s alpha, jika nilai alpha > 0,60 maka konstruk pernyataan yang 

merupakan dimensi variable adalah reliabel.  

 

Variabel penelitian X1 dinyatakan reliabilitas karena memiliki nilai Cronbach’s 

Alpha> 0,6 yaitu 0,801 yang berarti dapat diterima. Variabel penelitian X2 

dinyatakan reliabilitas karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha> 0,6 yaitu 0,666 
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yang berarti dapat diterima. Variabel penelitian X3 dinyatakan valid reliable 

karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha< 0,6 yaitu 0,749 yang berarti reliable.  

 

3. Uji Asumsi Klasik 

 

 

a.  Uji Multikolinieritas  

 

 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dlam suatu model regri 

ditemukan adanya korelasi atau hubungan yang signifikan antar variabel 

bebas.Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel bebas (Ghozali, 2009). Multikolinearitas akan menyebabkan koefisien 

regresi bernilai kecil dan standar error regresi bernilai besar sehingga pengujian 

variabel bebas secara individu akan menjadi tidak signifkan.  

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance 

dan VIF ( Variance Inflation Faktor ). Apabila nilai VIF < 10 mengindikasikan 

bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas, sedangkan untuk nilai tolerance 

> 0,1 (10%) menunjukkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas,  

Hipotesa yang digunakan dalam uji multikolinearitas adalah : 

Ho : Tidak ada Mulitkolinearitas  

Ha : Ada Multikolinearitas 

 

 

b. Uji Heterokedastisitas  

 

 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan kepengamatan lain. 

Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lan tetap, maka disebut 
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homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009 : 234).  

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah 

melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel tidak bebas (ZPRED) dengan 

residualnya (SRESID). Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scarplot 

antar SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan 

sumbu X adalah residualnya (Y prediksi - Y sesungguhnya). 

Dasar analisisnya sebagai berikut : 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas.  

 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  

 

 

 

 

 

c. Uji Normalitas 

 

 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak dimana model 

regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. 

Salah satu cara untuk melihat distribusi normal adalah dengan melihat normal 

probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal 

(Ghozali, 2009 : 340).  



66 
 

Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan analisis grafik yang dapat dideteksi 

dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar 

pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut : 

1). Jika data menyebar sekitar garis normal dan mengikuti arah garis diagonal 

grafik, maka hal ini ditunjukkan pada distribusi normal sehingga model 

persamaan regresi memenuhi asumsi normalitas.  

2). Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal grafik maka hal ini tidak menunjukkan pola distribusi normal sehingga 

persamaan regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

4. Analisis Regresi Linier 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 dependen 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 

Keterangan : 

Y  : Keputusan Pembelian 

a : Konstanta 

b : Koefisien Regresi 

X1  : Persepsi Harga 
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X2  : Keragaman Produk 

X3  : Kepercayaan 

e : error term 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari 

Goodness of fit nya (Sugiyono, 2009 : 275). Secara statistik, dapat diukur dari 

nilai statistik f, nilai koefisien determinasi dan nilai statistik t. Perhitungan 

statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada 

dalam daerah kritis (daerah dimana H0 ditolak).Sebaliknya disebut tidak 

signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H0 diterima. 

 

3.8. Uji Hipotesis 

  

1.  Uji T (Parsial) 

 

Uji t yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebassecara 

parsial atau individual terhadap variabel terikat. Kriteria yang digunakanadalah : 

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

variabel dependen. 

2. H1 : bi > 0, artinya suatu variabel independen berpengaruh positif terhadap 

variabel dependen.Sedangkan kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut : 

a) Taraf signifikan (a = 0,05). 

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

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

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

 

2. Uji F( Simultan) 
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Uji F yaitu suatu uji untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, yaitu harga (X1), 

keragaman produk (X2), dan kepercayaan (X3) secarasimultan terhadap variabel 

terikat, yaitu keputusan pembelian online (Y). Kriteriayang digunakan adalah : 

a) H0 : b1 = b2 = b3 = 0, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan darivariabel 

bebas, harga (X1), keragaman produk (X2), dan kepercayaan (X3) secara simultan 

terhadap variabel terikat, yaitu keputusan pembelian online (Y). 

b) Ha : b1 - b3 > 0, artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas, 

harga (X1), keragaman produk (X2), dan kepercayaan(X3) terhadap variabel 

terikat, yaitu keputusan pembelian online (Y). 

Sedangkan kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut : 

a) Taraf signifikan (a = 0,05). 

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

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

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

 

 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan proporsi variabel terikatyang 

mampu dijelaskan oleh variasi variabel bebasnya.Nilai koefisien 

determinasiadalah 0 < R2 < 1.Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel 

bebas dalammenjalankan variabel terikat sangat terbatas.Nilai yang mendekati 

satu berartivariabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untukmemprediksi variabel terikat. 

 


