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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian  

Objek dalam penelitian ini adalah konsumen yang membeli produk 

Iphone rekondisi di kota Malang. Hal yang melatar belakangi diambilnya 

konsumen dikota Malang disebabkan banyaknya konsumen dikota Malang 

yang membeli Iphone rekondisi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam 

melakukan pembelian Iphone rekondisi. 

B. Jenis penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 

dan deskriptif. Analisis kuantitatif merupakan metode analisis dengan angka – 

angka yang dapat dihitung maupun diukur. Analisis kuantitatif ini 

dimaksudkan untuk memperkirakan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari 

perubahan satu atau beberapa kejadian lainnya dengan menggunakan alat 

analisis statistik. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang 

bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena 

yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab 

masalah secara aktual. 
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C. Operasionalisasi Variabel 

Dalam suatu penelitian terdapat beberapa variabel yang harus 

ditetapkan dengan jelas sebelum mulai pengumpulan data. Variabel adalah 

objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian 

(Arikunto, 2002 : 32). Operasional variabel merupakan penjelasan dari 

variabel-variabel yang ada dan akan menjadi kajian dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa variabel yang berjumlah 13 yang 

ditemukan pada survei awal yang tersaji paada tabel 3.1, sebagai berikut : 

Tabel 3.1. Variabel 

No Variabel Definisi Operasional 

1. Harga Iphone rekondisi murah (X1) Harga Iphone rekondisi lebih 

murah, sehingga sebagian orang 

lebih memilih membeli iphone 

rekondisi di banding original. 

2. Iphone rekondisi selalu tersedia 

meskipun produk sudah tidak di 

produksi oleh pabrik (X2) 

Produk rekondisi masih 

memproduksi Iphone yang sudah 

discontinue. 

3. Banyak orang yang menggunakan 

Iphone (X3) 

Konsumen banyak yang ingin 

beralih menggunakan Iphone 

seperti trand sekarang, namun 

dengan harganya yang terbilang 

mahal banyak yang beralih 

membeli rekondisi saja. 

4. Iphone merupakan merek yang 

keren (X4) 

Untuk beberapa orang memiliki 

iphone membuat suatu lebeling 

mewah pada dirinya jika memiliki 

produk ini 

5. Casing Iphone rekondisi mulus (X5) Pada Iphone rekondisi casing  

masih terlihat seperti Iphone baru, 

tidak terdapat lecet. 

6. Kualitas Iphone rekondisi bagus 

(X6) 

Walaupun Iphone rekondisi mesin 

Iphone ini tetap kuat, karna 

beberapa konsumen menyatakan 
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No Variabel Definisi Operasional 

Iphone mereka baik-baik saja. 

7. Lebih mudah menemukan Iphone 

rekondisi (X7) 

Banyaknya penjual handphone 

yang menawarkan produk Iphone 

rekondisi. 

8. Fitur Iphone rekondisi lengkap (X8) Kelengkapan dari produk 

rekondisi masih sangatt lengkap 

dan baik. 

9. Touch screen masih normal (X9) Fungsi touchscrean normal, tidak 

rusak walau rekondisi. 

10. Fungsi Iphone baik. (X10) Sudah lama memiliki Iphone 

rekondisi namun fungsinya masih 

berjalan dengan baik. 

11. Kepemilikan Iphone menunjukan 

status sosial yang tinggi (X11) 

Karena harga Iphone yang mahal 

dapat menunjukkan status 

seseorang. 

12. Iphone rekondisi awet (X12) Selama menggunakan Iphone 

rekondisi tidak memiliki kendala 

saat di pakai. 

13. Walau rekondisi memiliki produk 

iphone tidak banyak orang yang 

memiliki ( limited) (X13) 

Jadi merasa lebih percaya diri 

karna walau rekondisi tapi tetap 

bernilai spcial. 

 

D. Metode Penentuan Sampel 

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model sampling non probabilitas karena besarnya populasi tidak diketahui 

secara pasti.  

a) Populasi merupakan wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 

penelitian ini adalah para pembeli Iphone rekondisi di kota Malang. 



40 
 

 
 

b) Sampel adalah bagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Metode pengumpulan sampel yang digunakan adalah non probability 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

kesempatan sama bagi setiap unsur atau populasi untuk dijadikan sampel. 

Menurut Maholtra (2008 : 30) untuk memperoleh hasil yang baik 

dalam suatu analisis faktor banyaknya responden yang diambil untuk mengisi 

kuesioner adalah sebanyak lima kali dalam kuesioner. Dalam penelitian ini 

jumlah variabel yang diteliti sebanyak 13, maka jumlah sampel yang diambil 

adalah sebanyak 5 X 13 = 65 responden.  

Namun dalam penelitian deskriptif lebih baik jika jumlah responden 

minimal adalah 100 responden, jadi dalam penelitian ini maka ditetapkan 

jumlah responden adalah 100. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan dalam 

variabel penelitian ini dijelaskan sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari 

sumber asli (tanpa perantara). Data primer yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner pada 

sampel yang disebarkan pada responden yang telah ditentukan 

(pembeli iphone rekondisi). Berikut tabel penilaian jawaban yang 

nanti akan di gunakan yang tersaji pada tabel 3.2, sebagai berikut : 
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Tabel 3.2. Tabel Penilaian Jawaban 

No. Jenis Jawaban Bobot 

1. SS = Sangat Setuju 5 

2. S = Setuju 4 

3. N = Netral 3 

4. TS = Tidak Setuju 2 

5. STS = Sangat Tidak Setuju 1 

   Sumber : Freddy Rangkuti, 2005 : 66 

b. Data Sekunder 

Data yang di peroleh secara tidak langsung lewat buku catatan, 

jurnal, literature atau padua kuliah serta sumber lainnya yang 

dapay di jadikan refrensi dalam penelitian ini. 

F. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuisioner. Suatu kuisioner dikatakana valid jika pertanyaan pada kuisioner 

mampu untuk menangkap sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner 

tersebut. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, maka sebelum di 

lakukan uji statistic terlebih dahulu data yang diperoleh harus dilakukan 

uji validitas dan uji reabilitas agar hasil penelitian akan menjadi valid dan 

relibel (Sugiyon 2005:257). Validitas berhubungan dengan apakah suatu 

variable mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas digunakan 

untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Validitas menurut 

(Sugiyono 2008 : 172). 
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Dapat disimpulkan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan batasan kevalidan dan keshohihan suatu instrument. Oleh 

karena itu, validitas logis sangat di pengaruhi oleh kemampuan peneliti 

serta menyusun kuisioner. Uji validitas pada penelitian ini digunakan 

analisis Corrected Item Total Correlation dengan jumlah 13 item dan 

validitas digunakan koefisien korelasi item total, hasilnya diperoleh 

besaran koefisien korelasi yang cenderung ovekinkan terjadi karena 

pengaruh spurious overlap, yaitu adanya tumpang eksi total. Penggunaan 

analisis korelasi item total koreksi didefinisikan sebagai berikut : 

       
    (  )    

√[(  )    (  )
  –   (   )

 (  )(  )]

  

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu angka yang menunjukan konsistensi suatu 

alat pengukur didalam mengukur gejala yang sama (Husein 

Umar,2000:149). Menurut Muh Nazir terdapat tiga aspek 

pengertianmengenai reliabilitas pertama, suatu alat ukur disebut 

mempunyai reabilitas tinggi atau dapat di percaya jika alat tersebut stabil, 

dapat diandalkan (dependability), dan dapat diramalkan (predictability). 

Kedua alat ukur tersebut memberikan aspek ketepatan dan akurasi yaitu 

ukuran yang cocok dengan yang ingin diukur (cermat dan tepat). Ketiga, 

alat ukur harus sedemikian rupa sifatnya, sehingga error pengukuran yang 

terjadi dapat ditorerir. 
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Reliabilitas merupakan penerjemah dari kata reliability yang artinya 

ketercepatan keterandalan, konsistensi, dan sebagainya. Reliabilitas 

intrumen adalah hasil pengukuran yang dapat dipercaya. Dari definisi 

diatas maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas adalah tingkat keadalan 

kuisioner yang apabila dicobakan secara berulang-ulang kepada kelompok 

yang sama akan menghasilkan data yang asumsunya sama dan tidak dapat 

perubahan pisikologis pada responden. Instrument yang reliable adalah 

instrument yang bilamana dicobakan secara berulang ulang kepada 

kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama dengan asumsi 

tidak terdapat perubahan pisikologis pada responden. (Sitinjak dan 

Sugiarto 2006:71). 

Alat ukur untuk penelitian ini menggunakan teknik Cronbach’s Alpha 

yaitu suatu instrument dapat dikatakan  handal jika memiliki koefisien 

atau alpha minimum 0,70 atau lebih. Dengan rumus berikut: 

        (
 

   
)
  
  ∑  

 

  
  

Keterangan: 

α = Koefisien reliabilitas instrument 

K=Jumlah item pertanyaan yang diuji 

               ∑  
   = jumlah varian skor item 

 SX
2
  = varians skor – skor tes (seluruh item K) 

3. Analisis Faktor (factor analysis) 
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Analisis faktor merupakan suatu teknik statistic multivariate yang 

digunakan untuk mengurangi (reduction) dan meringkas (Summarization) 

semua variable terikat dan saling berketergantungan. Hubungan 

ketergantungan antar satu variabel dengan yang lain yang akan diuji untuk 

didentifikasikan  dimensi atau faktornya. (Ujianto dan Abdurachman, 

2004). 

Analisis faktor adalah nama umum yang menyatakan sebuah kelas 

prosedur yang digunakan terutama untuk reduksi data dan perangkuman 

data. Dalam riset pemasaran, mungkin terdapat banyak variabel, 

kebanyakan diantaranya saling berkorelasi dan harus direduksi sampai 

pada tingkatan yang dapat dikelola. Hubungan – hubungan antara 

himpunan – himpunan banyak variabel yang saling terkait diuji dan 

disajikan menurut beberapa faktor dasar. (Maholtra, 2010 : 288). 

Dalam analisis faktor menggunakan sebuah teknik interdepensi dalam 

arti bahwa seluruh himpunan hubungan interdependen diuji. Teknik 

interdepensi adalah teknik – teknik statistik multivariate (banyak variabel) 

yang keseluruhan himpunan hubungan – hubungan interdependensi diuji 

(Maholtra, 2010 : 288).  Kegunaan analisis faktor menurut Maholtra (2010 

: 288) : 

1. Mengidentifikasi dimensi dasar atau faktor, yang menjelaskan korelasi

diantara himpunan variabel – variabel.
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2. Mengidentifikasi suatu himpunan yang lebih kecil dari variabel – 

variabel yang tidak saling berkorelasi untuk menggantikan himpunan 

asal variabel – variabel yang saling berkorelasi dalam analisis banyak 

variabel berikutnya. 

3. Mengidentifikasi suatu himpunan variabel – variabel penting yang 

lebih kecil dari sebuah himpunan yang lebih besar untuk digunakan 

dalam analisis banyak variabel berikutnya. 

Kegunaan utama dalam analisis faktor yaitu melakukan pengurangan 

atau mereduksi sejumlah variabel yang ditemukan. Pereduksian 

dilakukan dengan melihat interdepedensi beberapa variabel yang dapat 

diringkas menjadi satu yang disebut faktor. Rumus analisis faktor 

menurut Maholtra (2010 : 289) sebagai berikut : 

  Xi = Ai1 F1 + Ai2 F2 + Ai3 F3 + … + Aim Fm + Vi Ui 

Dimana : 

 Xi   = variabel baku ke-i 

 Ai1 = koefisien regresi majemuk yang dibakukan dari variabel I      

atas faktor biasa J 

 F   = faktor biasa 

 Vi = koefisien regresi majemuk yang dibakukan dari variabel i 

atas 

 faktor unik i 

 Ui = faktor unik untuk variabel i 
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 m = banyaknya faktor biasa 

Secara jelas faktor biasa dapat diformulasikan sebagai berikut : 

  Fi = Wi1 X1 + Wi2 X2 + Wi3X3 + … + Wik Xk 

Dimana : 

 Fi  = estimasi faktor ke – i 

 Wi = bobot atau koefisien skor faktor 

 k   = banyaknya variabel 

Selanjutnya, langkah – langkah melakukan analisis faktor. Langkah 

pertama adalah memformulasikan masalah analisis faktor dan 

mengidentifikasi variabel yang ada. Kedua, membuat suatu matriks 

korelasi variabel yang ada dan menentukan metode analisis faktor. 

Peneliti menentukan jumlah faktor yang akan diekstraksi dan 

merotasikan faktor. Faktor yang dirotasikan harus ditafsirkan. 

Berdasarkan tujuan nya, skor – skor dapat dihitung, atau variabel –

variabel pengganti dipilih, untuk mewakili faktor – faktor analisis banyak 

variabel berikutnya. Terakhir menentukan model analisis faktor.  

 


