
 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Evaluasi 

Menurut Zulkarnaen (2016), evaluasi adalah sebuah proses untuk 

menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk 

mendukung tercapainya tujuan. 

Menurut Purwanto (2014), evaluasi adalah proses untuk menyediakan 

informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana 

pencapaiannya itu dengan suatu standart tertentu untuk mengetahui apakah ada 

selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan tersebut 

dengan harapan-harapan yang ingin dicapai. 

2.2 Pengertian Website 

Menurut Putra (2014), Website  merupakan  kumpulan  halaman  web  

yang  saling  terhubung  dan  file-file-nya saling  terkait.  Web  terdiri  dari  page  

atau  halaman dan  kumpulan  halaman  yang  dinamakan homepage. Homepage 

berada pada posisi teratas, dengan halaman-halaman terkait berada di bawahnya.  

Biasanya  setiap  halaman  di  bawah  homepage  disebut  childpage,  yang  berisi 

hyperlink ke halaman lain dalam web. Website adalah situs yang dapat diakses dan 

dilihat oleh para pengguna Internet. Pengguna Internet semakin hari semakin 

bertambah banyak, sehingga hal ini adalah potensi pasar yang berkembang terus. 

Menurut Abbas (2013), website disebut juga site, situs, situs web atau 

portal. Merupakan kumpulan halam web yang berhubungan antara satu dengan 

lainnya, halaman pertama pada website adalah home page, sedangkan halaman 

demi halamannya secara mandiri disebut web page, dengan kata lain website 

adalah situs yang dapat diakses dan dilihat oleh para pengguna internet. Pengguna 

internet semakin hari semakin bertambah banyak, sehingga hal ini adalah potensi 

pasar yang terus berkembang. 
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2.2.1 Kualitas Website 

Menurut Hyejeong dan Niehm (2009), bahwa para peneliti terdahulu 

membagi dimensi kualitas website menjadi lima yaitu: 

1. Informasi, meliputi kualitas konten, kegunaan, kelengkapan, akurat dan 

relevan. 

2. Keamanan, meliputi kepercayaan, privasi dan jaminan keamanan. 

3. Kemudahan, meliputi mudah untuk dioperasikan, mudah dimengerti dan 

kecepatan. 

4. Kenyamanan, meliputi daya tarik visual, daya tarik emosional, desain 

kreatif dan atraktif.  

5. Kualitas pelayanan, meliputi kelengkapan secara online dan customer 

service.  

2.3 Metode Web Quality (WebQual) 

Menurut Barnes dkk (2002), WebQual adalah pengukuran berdasarkan 

Quality Fuction Deployment (QFD). WebQual adalah suatu pengukuran untuk 

mengukur kualitas dari sebuah website berdasarkan instrumen-instrumen 

penelitian yang dapat dikategorikan ke dalam tiga variabel yaitu: usability, 

information quality dan service interaction. Kesemuanya adalah pengukuran 

kepuasan konsumen atau user terhadap kualitas dari website tersebut. 

Menurut Sanjaya (2012), WebQual sudah mulai dikembangkan sejak 

tahun 1998 dan telah mengalami beberapa interaksi dalam penyusunan dimensi 

dan butir pertanyaan. WebQual 4.0 disusun berdasarkan penelitian pada tiga 

dimensi, yaitu: kegunaan/kemudahan (usability),  kualitas  informasi  (information 

quality), dan kualitas interaksi layanan (service interaction quality), sebagaimana 

diilustrasikan pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Model  WebQual 4.0 

Menurut Barnes dan Vidgen (2002), instrumen WebQual menggunakan 

pendekatan perception dan importance dari pengguna. Jika WebQual 1.0 

menitikberatkan analisa kualitas informasi dan memiliki kekurangan di interaksi 

layanan, WebQual 2.0 sebaliknya, yaitu lebih menekankan pada analisa terhadap 

interaksi tetapi terasa kurang pada analisa kualitas informasi. Kedua instrumen 

tersebut dicoba untuk diterapkan pada sebuah penelitian terhadap kualitas situs 

lelang online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisa kualitas situs 

dikategorikan ke dalam tiga fokus area yang berbeda, yaitu: kualitas situs, kualitas 

informasi yang disediakan dan kualitas interaksi yang ditawarkan oleh layanan. 

Hasil penelitian tersebutlah yang dikenal sebagai WebQual 3.0. Analisa lanjutan 

terhadap WebQual 3.0 menghasilkan pendekatan model WebQual 4.0 yang 

akhirnya mengganti dimensi pertama, yaitu kualitas situs menjadi dimensi 

Usability (Kegunaan). Dimensi dan item yang menjelaskan model WebQual 4.0 

dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Indikator WebQual 4.0 

Dimensi WebQual 4.0 Item 

Kualitas 

Kegunaan 

1. Kemudahan untuk dioperasikan. 

2. Interaksi dengan website jelas dan dapat dimengerti. 

3. Kemudahan untuk navigasi. 

4. Kemudahan untuk menemukan alamat website. 

5. Tampilan yang atraktif. 

Usability quality 

(WEB-U) 

User 

Statisfaction 

(SUM-US) 

Service interaction 

quality 

(WEB-SQ) 

Information quality 

(WEB-IQ) 
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Tabel 2.1 Indikator WebQual 4.0 (Lanjutan) 

Dimensi WebQual 4.0 Item 

Kualitas 

Kegunaan 

6. Tepat dalam penyusunan tata letak informasi. 

7. Tampilan sesuai dengan jenis website. 

8. Adanya penambahan pengetahuan dari informasi website. 

Kualitas 

Informasi 

9. Menyediakan informasi yang cukup jelas. 

10. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya. 

11. Menyediakan informasi yang up to date 

12. Menyediakan informasi yang relevan. 

13. Menyediakan informasi yang mudah dibaca dan dipahami 

14. Menyediakan informasi yang cukup detail. 

15. Menyediakan informasi dalam format yang sesuai. 

Kualitas 

Informasi 

Pelayanan 

16. Mempunyai reputasi yang baik. 

17. Mendapatkan keamanan untuk melengkapi transaksi. 

18. Rasa aman dalam menyampaikan data pribadi. 

19. Kemudahan untuk menarik minat dan perhatian. 

20. Adanya suasana komunitas. 

21. Kemudahan untuk memberi masukan (feed back). 

22. Tingkat kepercayaan yang tinggi atas informasi yang 

disampaikan website. 

Keseluruhan 23. Pendapat secara keseluruhan tentang website. 
 

2.3.1  Perkembangan WebQual 

Menurut Barnes dan Vidgen (2002), versi pertama dari WebQual 1.0 

dikembangkan sebagai bagian dari hasil lokakarya yang diselenggarakan dengan 

melibatkan para siswa yang diminta untuk mempertimbangkan kualitas website 

sekolah. Instrumen WebQual disaring melalui proses perbaikan secara interaktif 

dengan menggunakan kuesioner percobaan sebelum disebarkan untuk populasi 

yang lebih besar. Dua puluh empat pertanyaan didalam instrumen WebQual diuji 

dengan aplikasi dalam ruang lingkup website sekolah bisnis di Inggris. Analisis 

dari data yang dikumpulkan mendorong penghapusan atas satu  item  pertanyaan. 

Berdasarkan analisis reliabilitas, tersisa 23 pertanyaan yang kemudian 
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dikelompokkan menjadi empat dimensi utama, yaitu kemudahan penggunaan, 

pengalaman, informasi, komunikasi dan integrasi. 

Menurut Barnes dan Vidgen (2002), kualitas yang diidentifikasi dalam 

WebQual 1.0 membentuk titik awal untuk menilai kualitas informasi dari suatu 

website di WebQual 2.0. Namun demikian, dalam penerapan WebQual, pada 

website berjenis Business to Customer (B2C) terlihat jelas bahwa perspektif 

kualitas interaksi tidak terwakili dengan baik dalam WebQual 1.0. Terkait dengan 

kualitas pelayanan terutama ServQual digunakan untuk meningkatkan aspek 

kualitas informasi dari WebQual dengan kualitas interaksi. Kualitas layanan 

umumnya didefinisikan dengan seberapa baik layanan yang disampaikan apakah 

sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Pengembangan WebQual 2.0 memerlukan 

beberapa perubahan signifikan pada instrumen WebQual 1.0. Dalam rangka 

memperluas model untuk kualitas interaksi Barnes dan Vidgen melakukan analisis 

terhadap WebQual dan membuat perbandingan rinci antara ServQual dan 

WebQual  1.0. Tinjauan  ini  berhasil  mengidentifikasi pertanyaan  yang  mubazir  

dan  kemudian  wilayah  yang  tumpang  tindih  dihapus, hasilnya  sebagian  besar  

pertanyaan-pertanyaan  kunci  dalam  ServQual  tidak  sesuai dengan WebQual 

2.0 dan jumlah instrumen dengan 24 pertanyaan tetap dipertahankan. 

Menurut Barnes dan Vidgen (2002), WebQual 1.0 mungkin kuat dalam hal 

kualitas informasi, namun kurang kuat dalam  hal  interaksi layanan. Demikian 

juga untuk WebQual 2.0 yang  menekankan kualitas interaksi menghilangkan 

beberapa kualitas informasi dari WebQual 1.0. Kedua versi tersebut mengandung 

berbagai kualitas terkait dengan website sebagai artefak perangkat lunak. Dalam 

tinjauan yang dilakukan oleh Barnes dan Vidgen menemukan bahwa semua 

kualitas dapat dikategorikan menjadi tiga wilayah yang berbeda yaitu kualitas 

website, kualitas informasi dan kualitas  interaksi  layanan. Versi baru WebQual 

3.0 telah diuji dalam domain lelang online. Analisis dari hasil WebQual 3.0 

membawa pada identifikasi tiga dimensi dari kualitas website yaitu kegunaan, 

kualitas informasi, dan kualitas interaksi layanan. Pada WebQual 4.0 variabel 

kegunaan telah berkembang, hal ini dapat dilihat pada indikator-indikator yang 

lebih  menekankan pada persepsi pengguna dari pada perancangan websitenya. 
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Menurut Barnes dan Vidgen (2002), WebQual telah berkembang 

menggunakan lokakarya kualitas, analisis faktor untuk mengidentifikasi 

pengelompokan pertanyaan dan literatur dari tiga bidang utama penelitian, 

informasi yang berkualitas dari mainstream IS penelitian, interaksi layanan 

kualitas dari pemasaran serta beberapa IS dan e-Commerce dan kegunaan dari 

manusia dengan interaksi komputer, hasil kualitas pada setiap tahap 

pengembangan WebQual adalah untuk memastikan bahwa kualitas adalah relevan, 

terutama dimana mereka berhubungan dengan pra-internet sastra dan industri 

baru. 

2.3.2 Dimensi WebQual 4.0 

Menurut Barnes dkk (2002), WebQual disusun berdasarkan penelitian 

terdiri atas tiga dimensi area yaitu:  

1. Usability adalah mutu yang berhubungan dengan rancangan website, 

sebagai contoh penampilan, kemudahan penggunaan, navigasi dan 

gambaran yang disampaikan kepada pengguna. 

2. Information quality adalah mutu dari isi yang terdapat pada website, pantas 

tidaknya informasi untuk ditujukan kepada pengguna seperti akurasi, 

format dan keterkaitannya. Kualitas informasi meliputi hal-hal seperti 

informasi yang akurat, informasi yang bisa dipercaya, informasi yang up to 

date, informasi  yang sesuai dengan topik bahasan, informasi yang mudah 

dimengerti, informasi yang sangat detail, dan informasi yang disajikan 

dalam format desain yang sesuai. 

3. Interaction quality  adalah mutu dari interaksi pelayanan yang dialami oleh 

pengguna ketika mereka menyelidiki kedalam website lebih dalam, yang 

terwujud dengan  kepercayaan  dan  empati  sebagai  contoh  isu  dari  

keamanan  transaksi dan informasi, pengantaran produk, personalisasi dan 

komunikasi dengan pemilik website. 

2.4 Populasi dan Sampel 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2010), populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. 
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Menurut Sangadji dan Sopiah (2010), sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, sehingga dibuat sebuah 

kesimpulan yang benar-benar dapat mewakili dari sebuah populasi. 

2.4.1 Teknik Sampling 

Pada dasarnya, ada dua teknik penarikan sample yaitu, Probability 

Sampling dan Non-Probability Sampling. Berikut penjelasan dari kedua kelompok 

teknik sampling: 

1. Probability Sampling 

Menurut Sugiono (2015), teknik ini digunakan untuk penarikan sampel 

yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur 

atau anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. Teknik sampling ini 

meliputi: 

a. Simple Random Sampling 

Teknik ini digunakan apabila pengambilan anggota sampel dari 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi atau dianggap homogen. Pengambilan sampel ini dapat 

dilakukan dengan cara undian dan memilih bilangan dari daftar 

bilangan secara acak.  

1) Proportionate Stratified Random Sampling 

Teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai anggota yang 

tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Sebagai contoh 

suatu organisasi mempunyai pegawai yang terdiri dari latar 

belakang pendidikan yang berbeda yaitu: Strata 1 (S1) = 45, Strata 

2 (S2) = 30, Sekolah Teknik Mesin (STM) = 800, Sekolah Teknik 

(ST) = 900, Sekolah Menengah Ekomoni Atas (SMEA) = 400, 

Sekolah Dasar (SD) =300. Jumlah anggota populasi untuk setiap 

strata pendidikan tidak sama atau bervariasi. Jumlah sampel yang 

harus diambil harus meliputi strata pendidikan yang ada yang 

diambil secara proporsional. 
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2) Disproportionate Random Sampling 

Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila 

populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Sebagai contoh 

sebuah perusahaan mempunyai personil sebagai berikut: 3 orang 

Strata 3 (S3), 4 orang S2, 90 orang S1, 800 orang Sekolah 

Menengah Atas (SMA), dan 700 orang Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), lulusan S3 dan S2 diambil keseluruhannya menjadi sampel 

karena dua kelompok tersebut terlalu kecil bila dibandingkan 

dengan kelompok lain. 

b. Cluster Sampling (sampling daerah) 

Teknik cluster sampling (sampling daerah) digunakan untuk 

menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data 

sangat luas, misalnya penduduk suatu negara, provinsi atau kabupaten. 

Untuk menetukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, 

maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah dari populasi yang 

telah ditetapkan. Teknik cluster sampling dilakukan dalam dua tahap 

yaitu: 

1) Menentukan sampel daerah. 

2) Menentukan orang-orang yang ada pada daerah dengan cara 

sampling juga. 

2. Non-Probability Sampling 

Menurut Sugiono (2015), non-probability sampling merupakan teknik 

penarikan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang 

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk terpilih menjadi 

sampel. Teknik sampling ini meliputi: 

a. Sampling Sistematis 

Sampling sistematis adalah teknik penarikan sampel dengan cara 

penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah 

diberi nomor urut. Sebagai contoh jumlah anggota populasi sebanyak 

100 orang. Anggota populasi diberi nomor urut dari nomor 1 sampai 

100. Selanjutnya pengambilan sampel dilakukan dengan memilih 
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nomor urut ganjil atau genap saja atau kelipatan dari bilangan tertentu, 

seperti bilangan 5 dan lainnya. 

b. Sampling Kuota 

Sampling kuota adalah teknik penarikan sampling dari populasi yang 

mempunyai ciri-ciri tertentu sampai pada jumlah yang diinginkan. 

Sebagai contoh akan melakukan penelitian tentang pendapat 

masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dalam urusan Izin 

Membangun Bangunan (IMB). Jumlah sampel yang ditentukan 500 

orang. Apabila pengumpulan data belum memenuhi kuota 500 orang 

tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai. Bila pengumpulan 

data dilakukan secara kelompok yang terdiri atas lima orang pengumpul 

data, maka setiap anggota kelompok harus dapat menghubungi 100 

orang anggota sampel atau lima orang tersebut harus dapat mencari data 

dari 500 anggota sampel. 

c. Sampling  Insidential 

Sampling insidential adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan 

peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila orang ditemukan pada 

waktu menentukan sampel cocok dengan diperlukan sebagai sumber 

data. 

d. Purposive Sampling 

Purposive sampling adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan 

dengan pertimbangan tertentu saja. Misalnya akan melakukan penelitian 

tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang 

ahli dalam bidang kepegawaian saja. 

e. Sampling Total 

Sampling total adalah teknik penarikan sampel apabila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila 

jumlah populasi relative kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain dari 

sampling total ini adalah sensus, dimana semua anggota populasi 

dijadikan sampel. 
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f. Snowball Sampling 

Snowball sampling adalah teknik penarikan sampel yang mula-mula 

jumlahnya kecil kemudian membesar, seperti bola salju yang 

bergelinding makin lama makin besar. Dalam penentuan sampel, 

pertama-tama dipilih satu atau dua orang tetapi peneliti merasa data 

yang di dapat belum lengkap dari satu atau dua orang tersebut maka 

dicari orang lain yang dianggap lebih tahu dan dapat melengkapi data 

yang di dapat dari satu atau dua orang sebelumnya, seperti itu 

seterusnya hingga peneliti merasa data yang didapat sudah lengkap. 

2.4.2 Menentukan Ukuran Sampel 

Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Semakin 

besar jumlah sampel mendekati populasi makin kecil peluang kesalahan 

generalisasi. Kemudian makin kecil jumlah populasi makin besar kesalahan 

generalisasi (diberlakukan umum). Jumlah sampel yang paling tepat digunaan 

penelitian tergantung pada tingkat kesalahan yang dikehendaki. Pedoman 

menentukan jumlah sampel menurut pendapat Slovin dapat dilihat pada Rumus 

2.1. 

n= 
𝑁

1+𝑁𝛼2(2.1)....................................................(2.1) 

Ketereangan: 

n = Ukuran Sampel 

N = Ukuran Populasi 

e = Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambiln 

sampel, misalnya 10% 

2.5 Kuesioner 

Menurut Soehartono (2002), kuesioner adalah teknik pengumpulan data 

dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh 

responden. Responden adalah orang yang memberikan jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan. 

Menurut Soewadji (2012), kuesioner digunakan jika sumber data atau 

sampel berada ditempat yang tersebar dan lokasinya luas sehingga tidak 
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memungkinkan peneliti datang langsung ke sumber data. Namun demikian bukan 

berarti penggunaan angket atau kuesioner dapat dikirim melalui pos atau bisa juga 

dibawa langsung oleh si peneliti ke sumber data atau responden. 

2.5.1 Jenis-Jenis Kuesioner 

Adapun jenis kuesioner berdasarkan pertanyaan yang akan digunakan oleh 

peneliti untuk memperoleh data dari sumbernya, sebagai berikut: 

1. Kuesioner Tidak Berstruktur 

a. Pertanyaan (kuesioner) Terbuka 

Pertanyaan yang memberi kesempatan bebas untuk menjawab 

pertanyaan dan tidak diberikan pilihan jawaban.  

Contoh: 

Bagaimana pendapat anda tentang tampilan website Pekanbaru Store? 

Jawab: …………………………………………………………… 

     …………………………………………………………… 

b. Kuesioner Semi Terbuka 

Responden tinggal memilih jawaban di antara pilihan yang sudah 

disediakan. 

Contoh: 

Informasi yang disediakan website Pekanbaru Store jelas: 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Tidak Setuju 

d. Sangat Tidak Setuju 

c. Kombinasi Tertutup dan Terbuka 

Jawaban pada kuesioner ini sudah disediakan namun ditambah dengan 

pertanyaan tambahan yang terbuka 

Contoh: 

Apakah informasi yang diberikan website Pekanbaru Store sudah sesuai 

dengan kebutuhan dan apa alasan anda?  

a. Sudah sesuai  

b. Belum sesuai 
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2. Kuesioner Berstruktur 

a. Kuesioner tertutup (dengan pertanyaan tertutup) 

Bentuk Kuesioner dua alternatif (firce choice item). 

Bentuk kuesioner ini hanya memberi kesempatan untuk memilih. 

jawaban: setuju atau tidak setuju, ya atau tidak, benar atau salah. 

b. Kuesioner Pilihan Ganda 

Pada kuesioner ini responden disediakan jawaban lebih dari dua pilihan. 

c. Kuesioner dengan Jawaban Singkat 

Kuesioner ini adalah gabungan antara kuesioner berstruktur dengan 

kuesioner tidak berstruktur. 

2.6 Teknik Pengukuran 

Teknik pengukuran dengan kuesioner yang paling populer adalah Likert’s 

Summated Rating (LSR). LSR diciptakan oleh Rensis Likert pada tahun 

1932. Skala ini digunakan dalam pengukuran skala ordinal. Skala ini ingin 

membedakan intensitas sikap atau perasaan seseorang terhadap suatu hal 

tertentu. Penilaian untuk jawaban yang menggunakan metode LSR diberi 

skor dari yang paling kecil sampai yang paling besar yakni: 

Sangat tidak setuju  = 1 

Tidak setuju  = 2 

Ragu-ragu mungkin tidak setuju = 3 

Ragu-ragu mungkin setuju     = 4 

Setuju = 5 

Sangat setuju  = 6 

2.7 Uji Validitas 

Menurut Tika (2006), validitas adalah kebenaran dan keabsahan instrumen 

penelitian yang digunakan. Setiap penelitian selalu dipertanyakan mengenai 

keabsahan mengenai validitas alat yang digunakan. Suatu alat pengukur dikatakan 

valid jika alat tersebut dipakai untuk mengukur sesuai dengan kegunaannya. 

Menurut Putra (2014), untuk mengetahui kevalidan instrumen yang 

digunakan dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan setiap skor variabel jawaban responden dengan total skor 
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masing-masing variabel, kemudian hasil dari korelasi dibandingkan dengan total 

skor masing-masing variabel dan hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis 

pada taraf signifikan 0,05.  

Pada program SPSS teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti 

untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi bivariate pearson (produk 

momen pearson) dan corrected item-total correlation. 

1. Bivariate Pearson (Korelasi Produk Momen Pearson) 

Analisis ini dilakukan dengan cara mengorelasikan masing-masing skor 

item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan 

item. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total 

menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam 

mengungkap apa yang ingin diungkap. Koefisien korelasi item-total 

dengan bivariate pearson dapat dihitung dengan menggunakan Rumus 

yang dapat dilihat pada Rumus 2.2. 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 
𝑛(∑𝑥𝑦)−(∑𝑥)(∑𝑦)

√[𝑛.∑𝑥2−(∑𝑥)2 ].[𝑛∑𝑦2−(∑𝑦)2]
 ...........................(2.2) 

Keterangan: 

Rhitung  = koefisien korelasi item-total (bivariate pearson) 

𝑥  = skor variabel 

𝑦  = skor total variabel 

n  = jumlah responden 

Pengujian menggunakan uji dua pihak dengan taraf signifikansi 0,05. 

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

a. Jika r hitung ≥ r tabel (uji dua pihak dengan sig. 0,05) maka instrumen 

atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan valid). 

b. Jika r hitung < r tabel (uji dua pihak dengan sig. 0,05) maka instrumen 

atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor 

total (dinyatakan tidak valid). 
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2.8 Uji Reliabilitas 

Menurut Putra (2014), uji reabilitas adalah data untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Dalam program SPSS yang sering digunakan dalam penelitian adalah 

dengan menggunakan metode Alpha Cronbach’s. Metode alpha sangat cocok 

digunakan pada skor berbentuk skala (misal 1 sampai 4, 1 sampai 5) atau skor 

rentangan (misal 0-20, 0-50). Rumus reliabilitas dengan menggunakan metode 

alpha dapat dilihat pada Rumus 2.3. 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛−1
) (1 −

∑𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2 ) ....................................................(2.3) 

Keterangan: 

r11  =  Reliabilitas instrumen 

n =  Jumlah item pertanyaan yang diuji 

∑𝑠𝑖
2 =  Jumlah varian skor tiap item 

𝑠𝑡
2 =  Varian total 

Jika nilai alpha > 0,7 artinya reabilitas mencukupi sementara jika alpha > 

0,8 ini mensugesti seluruh item reliabel dan seluruh tes secara konsisten secara 

internal karena memiliki reabilitas yang kuat dan ada pula yang memaknainya jika 

alpha > 0,90 maka reabilitas sempurna. Jika alpha antara 0,70 sampai 0,90 maka 

reabilitas tinggi. Jika alpha antara 0,50 sampai 0,70 maka reabilitas moderat. Jika 

alpha 0,50 maka reabilitas rendah. Jika alpha rendah, kemugkinan satu atau 

beberapa item tidak reliabel. 

2.9 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model 

tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik, yaitu Uji Normalitas, Uji 

Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi. 

2.9.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang 

dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang 
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baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. 

Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada 

sumber diagonal pada grafik Normal P-P Plot of regression standardized residual 

atau dengan uji One Sample Kolmogrov Smirnov. 

Pengambilan keputusan Normal P-P Plot of regression standardized 

residual dilihat dari titik-titik yang menyebar sekitar garis dan pola titik-titik 

tersebut. Jika titik-titik menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal, 

maka  nilai residual tersebut telah normal. Sedangkan pengambilan keputusan 

untuk One Sample Kolomogrov Smirnov dilihat dari nilai signifikannya, jika nilai 

signifikan lebih dari 0,05 maka distribusi redisual dinyatakan normal. 

2.9.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menemukan ada atau tidaknya 

korelasi yang sempurma atau mendekati sempurna antar variabel independen. 

Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna 

atau mendekati sempurna diantara variabel bebas (korelasinya 1 atau mendekati 

1). Beberapa metode uji multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai Tolerance 

dan Variance Inflation Factor (VIF) pada model regresi atau dengan 

membandingkan nilai koefisien determinasi individual dengan nilai determinasi 

secara serentak. 

2.9.3 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah keadaan di mana dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik Scatterplot antara 

Standardized Predicted Value (ZPRED) dengan Studentized Residual (SRESID), 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRED 

dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y 

prediksi-Y sesungguhnya). Dasar pengambilan keputusan yaitu: 

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

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi 

heteroskedastisitas. 
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2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

2.9.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah keadaan dimana pada model regresi ada korelasi 

antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). 

Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Metode 

pengujian menggunakan uji Durbin Watson (DW test). 

Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson adalah sebagai berikut: 

1. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

2. Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 

3. Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

2.10 Uji Regresi Linear Berganda 

Menurut Prayitno (2012) uji regresi linear berganda adalah analisis untuk 

mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap 

satu variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. Perbedaannya 

dengan regresi linear sederhana adalah variabel independen yang dimasukkan ke 

dalam model, pada regresi linear sederhana hanya terdapat satu variabel 

independen sedangkan pada regresi linear sederhana terdapat dua atau lebih 

variabel independen. 

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

1. Regresi 2 predikator: 

Y = a + b1x1 + b2x2 

2. Regresi 3 prediktor: 

Y = a + b1x1+b2x2 

3. Regresi n prediktor: 

Y = a + b1x1 + b2x2 + .... bnxn 

2.11 SPSS 20.0 

SPSS merupakan program olah data statistik yang sudah sangat populer 

dan banyak digunakan, baik untuk penelitian umum, penelitian skripsi, tesis, dan 

sebagainya. SPSS sendiri singkatan dari Statistical Product and Services Solution 

yaitu sebuah software untuk keperluan olah data statistik. 
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Menurut Prayitno (2012) SPSS awalnya dibuat pada tahun 1968 oleh 

Noman Nie, mahasiswa pascasarja ilmu politik di Stanford University. Pada saat 

software tersebut dioperasikan pada komputer mainframe. Pada 1984 SPSS hadir 

dengan versi PC dengan nama SPSS/PC+ dan selanjutnya pada tahun 1992 SPSS 

mengeluarkan versi wimdows hingga merilis SPSS versi 18 dengan nama 

Predictive Analytics Software (PASW) Statistic 18. Pada tahun 2010 versi 19 

dirilis dengan nama IBM SPSS Statistic 19 dan pada Agustus 2011 SPSS versi 20 

telah dirilis. 

Pada penelitian ini SPSS 20.0 digunakan sebagai alat bantu untuk 

pengolahan data statistik dan untuk membantu memeriksa kevalidan dari data 

yang telah dikumpulkan. 

2.12 Hipotesis 

Menurut asal kata atau secara etimologis hipotesis berasal dari kata hypo 

yang berarti kurang dari dan thesis berarti pendapat atau pernyataan atau teori. 

Dari kata tersebut dapat diartikan sebagai pendapat atau pernyataan atau 

kesimpulan yang masih kurang atau bersifat sementara. Menurut Soewadji (2016) 

mendefinisikan hipotesis sebagai keterangan sementara dari satu fakta yang dapat 

diamati. 

Secara teknis hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan 

populasi sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji 

keberhasilannya berdasarkan data yang didapat dari sampel penelitian. Menurut 

Soewadji (2012) secara statistik hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai 

keadaan parameter (populasi) yang akan diuji melalui statistik sampel. 

Berdasarkan kedua pengertian tersebut maka hipotesis dapat diartikan 

sebagai pernyataan prediksi yang taraf ketepatan prediksi tersebut sangat 

bergantung dengan taraf ketepatan atau kebenaran landasan teoritis yang 

mendasarinya. 

2.12.1 Fungsi Hipotesis 

Menurut Sangadji dan Sopiah, (2010) sebagaimana dalam buku penelitian 

pendidikan, Hasan (2004) mengemukakan empat fungsi hipotesis, yaitu: 
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1. Hipotesis berfungsi memberikan penjelasan sementara mengenai 

fenomena sehingga pengetahuan kita bertambah luas dalam salah satu 

bidang ilmu. 

2. Hipotesis berfungsi sebagai suatu pernyataan tentang hubungan yang 

langsung dapat diuji melalui penelitian. 

3. Hipotesis berfungsi menggambarkan tujuan yang spesifik, sehingga dapat 

mengetahui data yang diperlukan untuk menguji proposi. 

4. Hipotesis berfungsi sebagai kerangka kerja untuk membuat kesimpulan. 

Secara garis besar, kegunaan hipotesis sebagai berikut: 

1. Memberikan batasan serta memperkecil jangkaun penelitian dan kerja 

penelitian. 

2. Menyiagakan pada kondisi fakta dan hubungan antar fakta yang kadang 

hilang begitu saja dari perhatian. 

3. Sebagai alat sederhana dalam memfokuskan fakta yang tercerai berai tanpa 

koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting dan meneyeluruh. 

4. Sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan 

antar fakta. 

Tinggi rendahnya kegunaan hipotesis sangat bergantung pada: 

1. Pengamatan yang tajam. 

2. Imajinasi serta pemikiran kreatif. 

3. Kerangka analisis yang digunakan. 

4. Metode serta desain peneliti yang dipilih. 

2.12.2 Jenis–Jenis Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan yang penting kedudukannya dalam 

penelitian. Oleh karena itu, perlu mengerahkan kemampuannya agar dapat 

merumuskan hipotesis dengan jelas. Jadi, hipotesis harus memiliki persyaratan 

dan penyusunannya. Buckley (2006), mengajukan adanya persyaratan untuk 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Hipotesis harus singkat, tetapi jelas. 

2. Hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua 

atau lebih variabel. 
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3. Hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli 

atau hasil penelitian yang relevan. 

Ada dua jenis hipotesis yang digunakan dalam penelitian, yaitu: 

1. Hipotesis kerja  atau disebut hipotesis alternatif, disingkat Ha. 

Hipotesis kerja menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Y atau 

adanya perbedaan antara dua kelompok. 

2. Null Hypotesis (Hipotesis Nol) disingkat H0 

 Hipotesis nol merupakan dugaan yang menyatakan hubungan dua variabel 

adalah jelas dan tidak memiliki perbedaan. Alternatif hypotesis (hipotesis 

alternatif) yang berlawanan dengan hipotesis nol menunjukkan adanya 

perbedaan antara dua variabel. 

Dalam pembuktian, hipotesis alternatif (Ha) diubah menjadi H0 agar 

peneliti tidak mempunyai prasangka. Jadi, peneliti diharapkan jujur dan tidak 

terpengaruh pernyataan Ha. Kemudian, hipotesis dikembangkan lagi ke Ha pada 

rumusan akhir pengetesan hipotesis. Kemudian, hipotesis dapat diklasifikasikan 

menjadi dua macam, yaitu: 

1. Descriptive Hypotesis (Hipotesis Deskriptif)  

 Hipotesis deskriptif adalah pernyataan tentang keberadaan variabel 

tunggal. 

2. Relational Hypotesis (Hipotesis Gabungan) 

 Hipotesis gabungan merupakan pernyataan tentang hubungan dua variabel. 

Hipotesis gabungan dapat diklasifikasikan kembali menjadi dua, yaitu: 

a. Correlation Hypothesis (Hipotesis Korelasi) 

 Hipotesis korelasi merupakan hipotesis yang mengatakan dua variabel 

menjadi bersamaan tanpa diketahui mana yang mempengaruhi lainnya. 

b. Explanatory Hypotesis atau Casual Hypotesis (Hipotesis penjelasan 

atau kasual) 

Hipotesis penjelas atau hipotesis kasual adalah hipotesis yang 

menyatakan hubungan satu variabel menyebabkan perubahan variabel 

yang lainnya. Arah hubungan kasual pada hipotesis ditentukan oleh 

hubungan pada pengalaman masa lalu. 
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2.12.3 Kriteria Hipotesis yang Baik 

Hipotesis yang baik memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Dikembangkan dengan menggunakan teori yang sudah ada, penjelasan 

logis, atau hasil-hasil penelitian sebelumnya. Untuk mengkonfirmasi teori, 

hipotesis dikembangkan dengan teori yang ada. Arah dari hubungan 

variabel hipotesis dikembangkan melalui hasil-hasil penelitian 

sebelumnya. Jika hipotesis merupakan hal baru yang belum ada teorinya, 

penjelasan logis digunakan untuk membangun hipotesis. 

2. Hipotesis menunjukkan maksudnya dengan jelas. 

3. Hipotesis dapat diuji jika tersedia alat analisis untuk mengujinya. 

4. Hipotesis ini lebih baik dari hipotesis kompetisinya jika dapat menjelaskan 

dan memprediksi lebih baik. 

Sekaran (2004) memberikan beberapa sumber untuk menggali hipotesis, 

yaitu: 

1. Ilmu pengetahuan dan pengertian mendalam tentang ilmu. 

2. Wawasan, serta pengertian yang mendalam tentang suatu wawasan. 

3. Imajinasi serta angan-angan. 

4. Materi bacaan dan literatur. 

5. Pengetahuan tentang kebiasaan atau kegiatan di daerah yang sedang 

diselidiki. 

6. Data yang tersedia. 

7. Analogi atau kesamaan. 

2.12.4 Landasan Perumusan Hipotesis 

Hipotesis berasal dari dua sumber utama, yaitu: 

1. Pengalaman, pangamatan dan dugaan sendiri.  

2. Hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan teori yang sudah 

terbentuk. 

Sumber pertama berhubungan dengan hasil penemuan yang relevan 

dengan sumber-sumber acuan khusus (proses induksi). Sementara itu, sumber 

kedua berhubungan dengan teori atau konsep tertentu yang relevan dengan 
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sumber-sumber acuan umum (proses deduksi). Berdasarkan dua proses tersebut, 

hipotesis dapat disusun secara deduktif dan induktif.  

Hipotesis induktif dilakukan melalui pengamatan terhadap tingkah laku, 

memperhatikan kecenderungan atau kemungkinan hubungan, dan selanjutnya 

mengajukan hipotesis yang menjelaskan tingkah laku yang diamati. Pada hipotesis 

ini, peneliti membuat generalisasi dari hubungan yang diamati. Prosedur kegiatan 

terdiri atas pengamatan, memikirkan masalah, meninjau kepustakaan untuk 

mendapatkan petunjuk, melakukan observasi tambahan, dan merumuskan 

hipotesis untuk diuji. 

 Penelitian dan pengujian hipotesis induktif bersifat praktis, yaitu masalah 

diambil dari kehidupan sehari-hari. Namun ruang lingkup hipotesis ini terbatas. 

Kemudian hasil pengujiannya merupakan himpunan penemuan yang layak, tetapi 

terpusat satu dengan lainnya sehingga ruang lingkup kekuatan penjelasannya 

terbatas. 

 Hipotesis deduktif adalah hipotesis yang dideduksi dari teori. Hipotesis 

ini dapat memperkaya teori karena pengetahuan yang dihasilkan berkaitan dengan 

teori dari mana hipotesis dideduksi. Penemuan yang dihasilkan menjadi kerangka 

kerja untuk digabungkan ke dalam kumpulan pengetahuan (body of knowledge) 

yang telah ada dalam teori. Pengujian empiris terhadap hipotesis deduktif 

dilakukan melalui pengumpulan data. Apabila data mendukung hipotesis, 

penemuan digabungkan ke dalam teori. 

 Untuk memberi landasan dan penyusunan hipotesis yang kuat, peneliti 

harus sanggup memfokuskan permasalahan sehingga hubungan-hubungan yang 

terjadi dapat diterka. Dalam menggali hipotesis, peneliti harus: 

1. Mempunyai banyak informasi tentang masalah yang ingin dipecahkan  

dengan banyak membaca literatur yang berhubungan dengan penelitian.  

2. Mempunyai kemampuan untuk memeriksa keterangan tentang tempat,  

objek, serta hal yang berhubungan satu sama lain dalam fenomena yang 

sedang diselidiki. 

3. Mempunyai kemampuan menghubungkan suatu keadaan dengan keadaan 

lain yang sesuai dengan kerangka teori ilmu dan bidang terkait. 
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2.13 Profil Perusahaan 

Pekanbaru Store merupakan salah satu website e-Commerce yang  berada 

di Kota Pekanbaru. Website tersebut memberikan pelayanan jual-beli online 

antara pedagang di sekitar Provinsi Riau dengan masyarakat luas tanpa harus 

bertatap muka untuk melakukan jual-beli. Pekanbaru Store beralamatkan di Jalan 

Melati Indah, Pekanbaru. Email: salam@pekanbarustore.com. 

Pada Tahun 2013 Bapak Roni Suprianto membuat sebuah website e-

Commerce untuk jual-beli online di Pekanbaru, hal ini dilakukan karena melihat 

perkembangan e-Commerce yang meningkat pesat di Indonesia dan tingkat 

kesibukan masyarakat provinsi Riau sehingga dengan adanya website Pekanbaru 

Store dapat membantu masyarakat provinsi Riau untuk berbelanja tanpa harus 

datang langsung ke toko. 

Ada beberapa kategori barang ataupun jasa yang di tawarkan oleh 

Pekanbaru Store diantaranya perlengkapan otomotif, perlengkapan rumah tangga, 

perlengkapan elektronik, barang-barang lifestyle dan beberapa jasa. Pekanbaru 

Store buka mulai dari jam 08.00-17.00 WIB, pemesanan dilakukan secara online 

dan khusus kota Pekanbaru pembayaran dapat dilakukan dengan cara Cash On 

Delivery (COD) sedangkan untuk di luar kota Pekanbaru pembayaran dilakukan  

dengan cara transfer dan akan dikenakan ongkos kirim. 

Pekanbaru Store memiliki visi menjadi mall online terbesar khususnya di 

provinsi Riau dan memiliki misi membantu masyarakat yang tidak memiliki 

waktu luang untuk berbelanja secara langsung. 

2.14 Tampilan Website Pekanbaru Store 

Pekanbaru Store merupakan salah satu toko online yang berada di Kota 

Pekanbaru. Kehadirannya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

yang diperlukan masyarakat tanpa perlu melakukan tawar menawar dan datang 

langsung ke toko, sehingga masyarakat tetap bisa melaksanakan pekerjaannya 

tanpa takut terganggu karena berbelanja. Masyarakat dapat mengakses website e-

Commerce yang beralamatkan pekanbarustore.com. Adapun produk-produk yang 

ditawarkan pada website Pekanbaru Store diantaranya perlengkapan otomotif, 

perlengkapan rumah tangga, perlengkapan elektronik, barang-barang lifestyle dan 

mailto:salam@pekanbarustore.com
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beberapa jasa. Website ini sudah diimplementasikan sejak tahun 2013 dan dapat 

diakses oleh publik. Berikut adalah tampilan dari website Pekanbaru Store. 

1. Tampilan Menu Utama Website Pekanbaru Store 

Tampilan menu utama merupakan tampilan awal saat kita mengakses atau 

mengunjungi website Pekanbaru Store. Pada tampilan utama terdapat 

menu-menu produk yang dijual oleh website Pekanbaru Store. Tampilan 

menu utama website Pekanbaru Store dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

Gambar 2.2 Tampilan Menu Utama Website Pekanbaru Store 

2. Tampilan Menu Website Pekanbaru Store 

Pada website Pekanbaru Store ada beberapa menu yang dapat di akses oleh 

pengunjung, seperti: otomotif, lifestyle, rumah dan elektronik, jasa, shop 

dan blog. Tampilan menu utama dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

Gambar 2.3 Tampilan Menu pada Website Pekanbaru Store 
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3. Tampilan Menu Otomotif pada Website Pekanbaru Store 

Pada menu otomotif pengunjung dapat melihat produk-produk yang 

berhubungan dengan otomotif. Tampilan menu otomotif dapat dilihat pada 

Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Tampilan Menu Otomotif 

4. Tampilan Menu Lifestyle pada Website Pekanbaru Store 

Pada menu lifestyle pengunjung dapat melihat ataupun membeli barang-

barang yang diperlukan sehari-hari. Tampilan menu lifestyle dapat dilihat 

pada Gambar 2.5. 

Gambar 2.5 Tampilan Menu Lifestyle 
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5. Tampilan Menu Rumah dan Elektronik pada Website Pekanbaru Store 

Pada menu rumah dan elektronik website Pekanbaru Store menawarkan 

produk yang berkaitan dengan perlengkapan rumah dan elektronik. 

Tampilan menu rumah dan elektronik tersebut dapat dilihat pada Gambar 

2.6. 

 

Gambar 2.6 Tampilan Menu Rumah dan Elektronik 

6. Tampilan Menu Jasa pada Website Pekanbaru Store 

Selain menjual produk, website Pekanbaru Store juga melayani beberapa 

jasa diantaranya yaitu, jasa pembuatan website, kredit motor, iklan sosial 

media dan lain-lain. Tampilan menu jasa dapat dilihat pada Gambar 2.7. 

Gambar 2.7 Tampilan Menu Jasa 

 


