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3.      PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

3.1 Waktu Penelitian 

Subjek kajian penelitian ini adalah keputusan konsumen membeli tanaman 

hias (Sansevieria) secara online. Penelitian ini ingin melihat faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumen membeli tanaman hias Sansevieria secara online 

melalui media sosial facebook. 

 Lokasi penelitian ini ditentukan secara purposive ataupun sengaja yaitu 

didalam media sosial (facebook). Penelitian ini dilaksanakan pada 20 Mei hingga 

15 Juni 2016 di media sosial (facebook). 

 

3.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel konsumen yang digunakan adalah dengan accidental 

sampling, adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja 

yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, 

bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data 

(Sugiono, 2008). Jumlah sampel yang diambil sebanyak 33 orang konsumen yang 

berminat membeli tanaman hias Sansevieria secara online dengan menggunakan 

media sosial facebook. Menurut Roscoe (1982 dalam Sugiyono (2012) bila 

sampel dibagi dalam kategori, maka jumah anggota sampel dalam setiap kategori 

minimal 30. 

 

3.3 Teknik Pengambilan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber asli wawancara kepada 

konsumen tanaman hias Sansevieria melalui media sosial (facebook) sebagai 

sampel dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah 

dipersiapkan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari daftar pustaka dan sumber 

lain seperti literatur dan dokumen lain berkaitan dengan penelitian ini. 
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3.4 Definisi Pengukuran Variabel 

Tabel 3.1 Variabel Pengukuran 

No  Variabel   Devinisi Variabel  Pengukuran  

1. Usia (X1) Jumlah usia responden hingga saat 

penelitian ini dilaksanakan, dengan 

satuan tahun. 

Skala pengukuran : rasio  

2. Tingkat 

Pendidikan 

(X2) 

Pendidikan formal tertinggi yang pernah 

diikuti oleh responden, dimana pada tiap 

jenjang / level pendidikan diberi kode 

1=SD, 2=SMP, 3=SMA/SMK, 4=S1 

Skala pengukuran : ordinal  

3. Kelompok 

Acuan (X3) 

Tingkat intensitas responden dalam 

mendapatkan informasi dan saran 

membeli sansevieria dari kelompok 

acuan/referensi dengan kode 

1=keluarga/saudara, 2=teman, 

3=tetangga, 4=Penjual di Facebook 

Skala pengukuran: nominal 

4. Tingkat 

Pendapatan 

(X4) 

Pendapatan responden tiap bulan 

(Rp/bulan) 

Skala pengukuran :  ordinal 

5. Harga (X5) Penilaian harga sebuah Sansevieria 

melalui facebook 

Skala pengukuran :  ordinal 

Cara pengukuran : dengan metode 

skoring menggunakan skala likert, 

dimana : 5=sangat setuju, 4 = 

setuju, 3 = netral, 2 = tidak setuju, 

1= sangat tidak setuju 

6. Produk (X6) Penilaian terhadap tanaman Sansevieria 

yang ditawarkan kepada responden 

melalui facebook 

Skala pengukuran:  ordinal 

Cara pengukuran: dengan metode 

skoring menggunakan skala likert, 

dimana: 5=sangat setuju, 4=setuju, 

3=netral, 2=tidak setuju, 1=sangat 

tidak setuju 

7. Belanja Online 

(X7) 

Penilaian terhadap proses transaksi 

melalui media elektronik (internet) 

Skala pengukuran:  ordinal 

Cara pengukuran: dengan metode 

skoring menggunakan skala likert, 

dimana: 5=sangat setuju, 4=setuju, 

3=netral,  2=tidak setuju, 1=sangat 

tidak setuju 

8. Kepercayaan 

(X8) 

Penilaian kepercayaan responden 

terhadap penjual dimedia sosial 

(facebook) 

Skala pengukuran:  ordinal 

Cara pengukuran: dengan metode 

skoring menggunakan skala likert, 

dimana: 5=sangat setuju, 4=setuju, 

3=netral, 2=tidak setuju, 1=sangat 

tidak setuju 

9. Keputusan 

Pembelian (Y) 

Ketentuan-ketentuan yang 

mempengaruhi keputusan konusmen 

dalam membeli sansevieria 

Skala pengukuran:  ordinal 

Cara pengukuran: dengan metode 

skoring menggunakan skala likert, 

dimana: 5=sangat setuju, 4=setuju, 

3=netral,  2=tidak setuju, 1=sangat 

tidak setuju 
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3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Uji Validitas dan Realibilitas 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Karena data penelitian yang digunakan 

adalah skala likert, maka metode yang tepat adalah pearson correlation atau yang 

dikenal dengan product moment. Rumus product moment sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 𝑥𝑦 − 𝑥(𝑦)

𝑁 𝑥2 −  𝑥2 𝑁 −  𝑦2 − 𝑦2 
 

Keterangan : 

rxy : koefisien korelasi antara variabel X dan varibel Y 

xy : jumlah perkalian butir (x) dan skor variabel (y) 

N : jumlah sampel 

x  : jumlah skor butir (X) 

y  : jumlah skor variabel (Y) 

(Suharsimi, 2006) 

Setelah diolah dengan program SPSS, instrumen dinilai valid jika nilai 

Corrected Item-Total Correlation lebih besar dari nilai rtabel dengan derajat bebas 

n-2, dimana n adalah jumlah responden. Variabel yang akan diuji. 

Mengenai uji realibilitas adalah suatu pengujian untuk menujukkan bahwa 

alat ukur yang digunakan dalam penelitian mempunyai keandalan sebagai alat 

ukur (Harrison dalam Zulganef, 2006). Uji realibilitas dilakukan dengan 

menggunakan koefisien Cronbach Alpha dengan rumus sebagai berikut: 

𝑟11 =
𝑘

𝑘 − 1
 1 −

𝑎2𝑏

𝑎2𝑡
 

Keterangan : 

r11 : realibilitas instrumen 

k : banyaknya butir pertanyaan 

a
2
b : jumlah varian butir 

a
2
t : varian total 

(Suharsimi, 2006) 
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Sekaran dalam Zulganef (2006), menyatakan bahwa suatu instrumen 

penelitian mengindikasikan memiliki reliabilitas yang memadai jika koefisien 

Cronbach Alpha lebih besar atau sama dengan 0,70. 

Variabel dalam instrumen yang akan diuji validitas dan realibilitasnya 

adalah (X5) Harga, (X6) Produk, (X7) Belanja Online, (X8) Kepercayaan dan (Y) 

Keputusan pembelian 

 

3.5.2    Analisis Regresi 

3.5.2.1 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi linear dapat disebut model yang baik jika memenuhi asumsi 

klasik. Ghozali (2006) menyatakan bahwa uji asumsi klasik meliputi uji 

autokorelasi, heteroskedastisitas dan multikolineritas. 

 

3.5.2.1.1 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Data dikatakan baik jika tidak 

terjadi/bebas autokorelasi. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat 

dari Uji Durbin-Watson (DW Test) di mana terdapat asumsi yang berlaku untuk 

mengambil ada tidaknya autokorelasi : 

Tabel 3.2 Asumsi Pengambilan Keputusan dalam Uji Autokorelasi 

 

 

 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4 - dl < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif No decision 4 - du ≤ d ≤ 4-dl 

Tidak ada autokorelasi positif atau negative Tidak ditolak du < d < 4-du 
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3.5.2.1.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Data yang baik adalah data yang tidak mengalami heteroskedastisitas. 

Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan Uji Glejser, di 

mana nilai absolute residual diregresikan terhadap variabel independen (Gujarati 

dalam Ghozali, 2004). Apabila nanti ditemukan nilai signifikansi nya < 0,05 maka 

telah terjadi heteroskedastisitas. 

 

3.5.2.1.3 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi. Untuk mendeteksi 

multikolonieritas, bisa dilihat dari nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation 

Factor). Jika ditemukan nilai tolerance ≤ 0.1 dan nilai VIF ≥10 maka telah terjadi 

multikolonieritas. 

 

3.5.2.2 Model Regresi Linier Berganda 

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis untuk menguji hipotesis 

yang telah diajukan. Menurut Kutner dkk (2004), untuk mengetahui besarnya 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan analisis 

regresi linier berganda. Bentuk umum dengan p variabel bebas adalah : 

𝛾𝑖 =  𝛼 + 𝛽1𝑋𝑖 1 + 𝛽2𝑋𝑖  2 + ⋯ +𝛽𝑝𝑋𝑖 ,𝑝 + 𝜀𝑖
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Keterangan : 

X1   : Usia 

X2   : Tingkat Pendidikan 

X3   : Kelompok Acuan 

X4   : Tingkat Pendapatan 

X5   : Harga 

X6   : Produk 

X7   : Belanja Online 

X8   : Kepercayaan 

𝛽1   : koefisien regresi variable usia 

𝛽2   : koefisien regresi variable tingkat pendidikan 

𝛽3   : koefisien regresivariable kelompok acuan 

𝛽4   : koefisien regresivariable tingkat pendidikan 

𝛽5   : koefisien regresivariable harga 

𝛽6   : koefisien regresivariable produk 

𝛽7   : koefisien regresivariable belanja online 

𝛽8   : koefisien regresivariable kepercayaan 

𝛾𝑖    : variabel dependen (tak bebas) Keputusan    

     pembelian 

𝛼     : konstanta (nilai 𝛾𝑖  apabila𝑋𝑖 1 , 𝑋𝑖  2 , … , 𝑋𝑖  𝑝  = 0) 

Ɛi   : sisa / error untuk pengamatan ke-i 

 

3.5.3 Uji Hipotesis 

3.5.3.1 Pengujian Serempak (Uji F) 

 Pengujian secara bersama dengan menggunakan uji F 

Untuk menunjukan pengaruh nyata variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Dinyatakan dengan : 

H0 = variabel bebas secara bersama-sama tidak terpengaruh secara nyata terhadap 

penerimaan. 

H1 = variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap 

penerimaan keputusan pembelian.  
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Jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak, artinya variabel bebas secara bersama-sama 

berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas. 

Jika F hitung < F tabel,  H0 diterima maka variabel bebas secara bersama-sama tidak 

berpengaruh nyata terhadap variabel tidak bebas. 

 

3.5.3.2 Pengujian Parsial (Uji T) 

 Pengujian keberartian variabel bebas secara individu dengan tingkat 

kepercayaan 95% (α = 0.05) dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel. 

Berikut pengujian hipotesisnya : 

Ho : b = 0 

H1 : b ≠ 0 

Jika t hitung > t tabel : H0 ditolak, berarti variabel bebas secara nyata berhubungan 

terhadap variabel tidak bebas secara individual. 

Jika t hitung  <  t tabel : H0 diterima berarti variabel bebas tidak berhubungan secara 

nyata terhadap variabel tidak bebas secara individual. 

 


