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BAB III

METODE PENELITIAN

A. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi pada Universitas Muhammadiyah

Malang dengan alamat Jl. Raya Tlogomas 246 Malang 65144 Telp. 0341-

464318, 464319  FAX. 0341-460435, 460782.

B. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan

kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif, sebagimana dikemukakan oleh

(Sugiyono, 2012) yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu,

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analaisis data bersifat

kuantitatif/stastistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah

ditetapkan. Teknik yang digunakan adalah teknik survei.

Penelitian surve adalah metode penelitian kuantitatif yang

digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini,

tentang keyakinan pendapat karakteristik perilaku hubungan variabel dan untuk

menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari

sampel yang diambil dari populasi tertentu, teknik pengumpulan data dengan

pengamatan (wawancara atau kuisioner) yang tidak mendalam dan hasil

penelitian cenderung untuk digeneralisasikan (Sugiyono, 2013).
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C. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

1. Ekuitas Merek (X1)

Ekuitas merek adalah dampak pembeda positif setelah

mengetahui nama merek terhadap respons konsumen kepada produk atau

jasa dengan merek tersebut. Jadi, jelas bahwa ekuitas merek adalah sebuah

aset yang harus dijaga. Lebih jauh Kotler mengatakan bahwa ekuitas merek

menghasilkan konsumen yang mempunyai pilihan (preference) jika

dihadapkan pada dua produk yang pada dasarnya hampir sama.

1) Kesadaran Merek (Brand Awareness)

Kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali

atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari

kategori produk tertentu (Surachman, 2008). Kesadaran merek dapat

diukur dengan empat indikator yaitu:

a) Top of Mind (Puncak Pikiran), merek yang disebut pertama kali

untuk kategori produk tertentu. Misalnya, dari 100 orang yang

ditanya tentang merek televisi, mayoritas menyebut TV merek Sony

untuk peringkat pertama, maka Sony adalah top of mind produk

televisi.

b) Brand Recall (Pengingatan Kembali Terhadap Merek), merek yang

disebut untuk kelas produk tertentu, misalkan untuk televisi adalah

Sony atau Toshiba. Sedangkan untuk sepeda motor adalah Honda

atau Suzuki. Pada umumnya pelanggan hanya bisa mengingat dan

menyebut paling banyak tujuh merek.
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c) Brand Recognition (Pengenalan Merek), pelanggan dapat

mengingat tentang merek tetapi ingatannya tidak terlalu kuat. Brand

Recognition adalah tingkat minimum dalam proses menciptakan

kesadaran terhadap merek. Paling tidak, suatu merek pernah

didengar oleh masyarakat. Hal ini menjadi lebih penting lagi kalau

merek tersebut sudah didisplay pada gondola-gondola

disupermarket.

d) Unaware of Brand (Tidak Menyadari Merek), merupakan

kontradiksi dari top of mind, dimana masyarakat tidak pernah

menyebut merek produk untuk kategori tertentu. Dampaknya tentu

saja tingkat penjualan tidak terlalu bagus dan produk tersebut tidak

dikenal oleh mayarakat.

2) Asosiasi Merek (Brand Association)

Segala sesuatu yang berhubungan dengan ingatan pada

merek dan memuat arti penting suatu merek bagi konsumen (Keller,

2003). Asosiasi merek dapat diukur dengan empat indikator yaitu:

a) Banyaknya pilihan tipe, dengan banyaknya pilihan tipe maka

konsumen akan lebih suka karena mempunyai banyak pilihan dalam

membeli sebuah produk.

b) Manfaat yang dihasilkan, kemampuan dari barang itu untuk

memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia.

c) Nilai emosional (kenyamanan), Bagaimana membangkitkan

perasaan positif pada saat customer membeli atau menggunakan
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produk, sampai pada tingkatan customer mempunyai persepsi positif

emosional tentang produk.

d) Mudah dalam pengoperasian, kemudahan dalam pengoperasian

akan mempunyai nilai tersendiri bagi konsumen, karena pada saat

ini kemudahan dalam pengoperasian tapi tetap menghasilkan hasil

yang bagus itu yang akan dicari konsumen.

3) Persepsi Kualitas (Perceived Quality)

Persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau

keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkaitan dengan apa yang

diharapkan oleh pelanggan (Durianto, 2004). Persepsi kualitas dapat

diukur dengan empat indikator yaitu:

a) Kebandelan produk (tidak mudah rusak), produk tidak mudah rusak

atau tahan lama.

b) Kinerja produk, menghasilkan hasil foto maupun video yang bagus.

c) Rancangan produk atau desain, dengan banyaknya rancangan

produk dan desain maka konsumen akan lebih suka karena

mempunyai banyak pilihan dalam membeli sebuah produk.

d) Kesempurnaan produk, dilengkapai dengan fitur-fitur terbaru yang

dapat mempermudah dalam pengoperasian dan menghasilkan hasil

foto maupun video yang bagus.

4) Loyalitas Merek (Brand Loyalty)

Suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada sebuah merek.

Ukuran ini mampu memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya
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seorang pelanggan beralih ke merek produk yang lain, terutama jika

pada merek tersebut didapati adanya perubahan, baik menyangkut harga

ataupun atribut lain (Darmadi dkk, 2004:126). Loyalitas merek dapat

diukur dengan tiga indikator yaitu:

a) Merek prioritas, karena manfaat dan kualitas yang diperoleh dari

sebuah produk maka konsumen akan memperioritaskan merek

tersebut.

b) Merekomendasikan merek pada orang lain

c) Minat pembelian ulang, Pembelian ulang merupakan salah satu

perilaku setelah pembelian yang sebelumnya didasari dengan

kepuasan. Jika pelanggan merasa puas untuk selanjutnya dia akan

memperlihatkan peluang membeli yang lebih tinggi dalam

kesempatan berikutnya.

2. Harga (X2)

Sejumlah uang yang ditukarkan untuk sebuah produk atau jasa.

(Kotler dan Amstrong, 2001). Harga dapat diukur dengan empat indikator

yaitu:

1) Harga terjangkau (bersaing), harga yang ditawarkan terjangkau dan

bersaing sehingga dapat dibeli konsumen dari kelas menengah

kebawah hingga menengah keatas.

2) Harga sesuai kualitas, harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas

yang didapat oleh sebuah produk.

3) Cara mudah dalam pembayaran, kemudahan yang didapat dalam
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pembayaran yaitu bisa melakukan pembayaran dengan uang cash atau

pembayaran dengan kartu debet atau kredit.

3. Keputusan Pembelian (Y)

Proses pengintegrasian yang mengkombinasi sikap pengetahuan

untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif, dan memilih salah

satu diantaranya (Nugroho, 2003). Keputusan pembelian dapat diukur

dengan tiga indikator yaitu:

1) Kemantapan atau keyakinan membeli produk, dalam membeli sebuah

produk konsumen akan terlebih dulu memantapkan dan meyakinkan

mengenai apa yang akan dibeli sampai muncul kemantapan untuk

membeli barang tersebut.

2) Kesesuaian dengan keinginan konsumen, sebelum membeli sebuah

produk, konsumen akan lebih dulu  memilih produk yang sesuai dengan

keinginan.

D. POPULASI DAN SAMPEL

1. Populasi

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang

berbentuk peristiwa, hal, atau orang yang memilki karakteristik yang

serupa yang menjadi pusat semesta penelitian (Ferdinand, 2006:223).

Dengan demikian populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen

kamera DSLR Merek Canon (Studi pada mahasiswa Universitas

Muhammadiyah Malang).
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2. Sampel

Sampel adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa

anggota populasi (Ferdinand, 2006). Subset ini diambil karena dalam

banyak kasus tidak mungkin kita meneliti seluruh anggota populasi, oleh

karena itu kita membentuk sebuah perwakilan populasi yang disebut sampel

(Ferdinand, 2006).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik non

probability sampling dengan pendekatan purposive sampling yaitu peneliti

memilih sampel purposif secara subyektif (Ferdinand, 2006). Pemilihan

sampel bertujuan ini dilakukan karena mungkin saja peneliti telah

memahami bahwa informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dari satu

kelompok sasaran tertentu yang mampu memberikan informasi yang

dikehendaki karena mereka memang memiliki informasi seperti itu dan

mereka memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti.

Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa dengan

pertimbangan usia yang cukup dewasa dan pendidikan cukup tinggi, calon

responden harus memiliki kriteria tertentu, yaitu u s i a  m i n i m a l  1 8

t a h u n  d a n responden yang dipilih merupakan konsumen yang sudah

membeli dan menggunakan kamera DSLR Merek Canon sehingga

diharapkan dapat memberikan tanggapan yang cukup orisinil. Guna

terbentuk kelompok yang cenderung homogen, maka responden yang

dipilih adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan

dipilihnya Universitas Muhammadiyah Malang yang notabene menjadi
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Universitas swasta nomor satu se-jawa timur, sehingga diharapkan dapat

memberikan tanggapan yang akurat, dan kredibel. Penelitian ini tidak

melibatkan seluruh individu mengingat populasi begitu besar dan sampel

yang diambil dianggap telah mampu mewakili secara keseluruhan.

Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa agar dapat diperoleh

sampel yang menggambarkan populasi yang sebenarnya.

Mengingat populasi tidak dapat dapat diketahui secara pasti,

maka penentuan sampel yang digunakan adalah minimal 4 atau 5 kali

jumlah item dalam instrumen penelitian, sehingga penentuan sampel

sebanyak 5 kali jumlah item yaitu: n = 5x20 = 100. Selanjutunta, Sampel

harus berkisar antara 30 sampai 500. Jadi, dalam penelitian ini jumlah

sampel yang akan dipakai adalah 100 responden,  karena masih dalam range

30-500 (Widayat, 2004).

E. TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL ATAU DATA

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan

menggunakan Teknik Purposive Sampling atau Judgement Sampling. Menurut

Notoatmodjo Purposive Sampling adalah pengambilan sampel yang

berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun

ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya (Notoatmodjo, 2010).

Teknik Purposive Sampling pada dasarnya dilakukan sebagai sebuah

teknik yang secara sengaja mengambil sampel tertentu yang telah sesuai dan

memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan yang meliputi: sifat-sifat,
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karakteristik, ciri, dan kriteria sampel tertentu, seperti u s i a  m i n i m a l  1 8

t a h u n  d a n responden yang dipilih merupakan konsumen yang sudah

membeli dan menggunakan kamera DSLR Merek Canon sehingga diharapkan

dapat memberikan tanggapan yang cukup orisinil. Dimana dalam hal ini

pengambilan sampel juga harus mencerminkan populasi dari sampel itu sendiri.

Teknik pengambilan atau pengumpulan data pada penelitian ini

dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner. Kuesioner merupakan merupakan

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono,

2013). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan hasil dari

kuesioner yang telah dibagikan kepada responden yang telah ditentukan

sebelumnya.

F. JENIS DAN SUMBER DATA

Data Primer, Data primer adalah data yang diperoleh secara

langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara), yang secara khusus

dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat

berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi

terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian (Indriantoro

dan Supomo, 2006).

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah ini hasil dari

penyebaran kuesioner yang ditunjukan kepada mahasiswa Universitas
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Muhammadiyah Malang mengenai analisis pengaruh ekuitas merek dan harga

terhadap keputusan pembelian kameran DSLR merek Canon.

G. TEKNIK PENGUKURAN DATA

Teknik pengukuran data yang digunakan oleh peneliti untuk

memberikan jawaban pada setiap item jawaban adalah dengan menggunakan

skala likert. Skala  likert merupakan skala yang dikembangkan melalui metode

likert, dimana subyeknya harus diindikasikan berdasarkan tingkatannya

berdasarkan berbagai pernyataan yang berkaiatan dengan perilaku suatu obyek

(Sugiyono, 2013). Semua nilai pernyataan tersebut kemudian digabung

sehingga dapat diperoleh nilai total yang dapat menggambarkan obyek yang

diteliti.

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban diberi skor

sebagai berikut:

1) Untuk jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1

2) Untuk jawaban tidak setuju diberi skor 2

3) Untuk jawaban netral diberi skor 3

4) Untuk jawaban setuju diberi skor 4

5) Untuk jawaban sangat setuju diberi skor 5

H. UJI INSTRUMEN

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1) Uji Validitas
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Uji validitas menunjukkan sejauh mana  suatu alat ukur

tersebut valid dalam mengukur variabel yang diukur. Untuk pertanyaan

yang digunakan untuk mengukur suatu variabel, skor masing – masing

item dikorelasikan dengan total skor item dalam 1 variabel. Sedangkan

untuk mengetahui skor masing – masing item pertanyaan valid atau

tidak, maka ditetapkan kriteria statistik sebagai berikut:

Jika r hitung > r tabel, maka variabel tersebut valid.

Jika r hitung < r tabel, maka variabel tersebut tidak valid (Ghozali,

2006).

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat yang digunakan   untuk

mengukur suatu kuisioner yang mempunyai indikator dari variabel atau

konstruk. Suatu kuisioner dinyatakan reliable atau handal apabila

jawaban dari seorang responden terhadap pertanyaan adalah konsisten

atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas  dapat

dilakukan  dengan one shot atau  pengukuran  sekali  saja dan

kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan yang lain atau

mengukur korelasi antara jawaban dengan pertanyaan.

Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan

bantuan program SPSS, yang akan memberikan fasilitas untuk

mengukur reliabilitas dengan uji statistik alpha ( α ) untuk suatu

konstruk atau variabel dikatakan reliabel apabila memiliki α > 0,60

(Ghozali, 2006).
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2. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Asumsi Normalitas

Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji sebuah

model regresi, variabel independen, variabel dependen, atau

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang

baik adalah distribusi normal atau mendekati normal. Dasar

pengambilan keputusan memenuhi normalitas atau tidak, sebagai

berikut:

a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah

garis diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas.

b) Jika data yang menyebar jauh dari garis diagonal dan mengikuti

arah garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi normalitas.

2) Uji Asumsi Multikolinieritas

Uji asumsi multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah

dalam model regresi ditemukan adanya variabel bebas. Multikolinieritas

dapat diketahui dari  nilai  toleransi  dan Variance  Inflation  Factor

(VIF). Apabila nilai toleransi   mendekati 1 dan VIF berada di sekitar

angka 1, maka regresi bebas dari multikolinieritas (Santoso, 2000).

3) Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Uji asumsi heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji

apakah dalam model regrsi linier terjadi ketidaksamaan varian dari

residual satu pengamatan ke residual pengamtan yang lainnya. Dasar
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pengambilan keputusan ada tidaknya heteroskedastisitas, sebagai

berikut:

a) Jika ada pola tertentu seperti titik – titik yang ada membentuk

suatu pola literatur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit),

maka terjadi heterodesitas.

b) Jika tidak ada pola tertentu yang jelas serta titik – titik menyebar di

atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi

heterodesitas.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui

seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu: ekuitas  merek (X1), harga

(X2), terhadap keputusan pembelian (Y) pada kamera DSLR Merek Canon.

Adapun bentuk persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam

penelitian ini sebagai berikut:

Y = a + b1 . X1 + b2 .X2 + e

Keterangan:

Y = Keputusan pembelian kamera DSLR Merek Canon

X1 = variabel ekuitas merek

X2 = variabel harga

a = konstanta

e = Kesalahan penggunaan
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4. Uji Hipotesis

1) Uji t (partial)

Pengujian ini menguji pengaruh variabel-variabel bebas

terhadap variabel terikat secara terpisah. Hipotesis akan diuji dengan

taraf nyata  = 5 persen H0 : b1 = 0 (tidak ada pengaruh X1, X2, terhadap

Y) HA : b1  0 (ada pengaruh X1, X2, terhadap Y).

Apabila t hitung > t tabel atau signifikasi < 0,05, maka

ada pengaruh secara parsial antara variabel bebas masing-masing

dengan variabel terikat. (H0 ditolak dan HA diterima).

Apabila t hitung < t tabel atau signifikasi > 0,05, maka tidak

ada pengaruh secara parsial antara variabel bebas masing-masing

dengan variabel terikat. (HA ditolak dan H0 diterima).

2) Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk  menguji pengaruh variabel  bebas

(independen) secara bersama terhadap variabel terikat (dependen).

Perumusan hipotesis adalah sebagai berikut :

 Ho : b1 = b2 = .... 0 : tidak ada pengaruh antara variabel bebas

secara bersama  terhadap variabel terikat.

 HA : b1  b2  .... 0 : ada pengaruh antara variabel bebas secara

bersama terhadap variabel terikat.

Kriteria Pengujian



51

 apabila F hitung > F tabel Ho ditolak atau probabilitas ≤ 0,05, maka

variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel

terikat.

 apabila F hitung ≤ F tabel Ho diterima atau probabilitasnya > 0,05,

maka variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap

variabel terikat.

3) Uji Variabel Dominan (Koefisien Standardized Beta)

Untuk melihat dominasi variabel independen terhadap

variabel dependen dapat dilihat dari Koefisien Beta (Beta Coefficient)

yang paling besar nilainya, koefisien tersebut disebut Standardized

Coefficient yang paling besar nilainya. Penelitian ini melihat dominasi

variabel karakteristik individu sikap dan presepsi yang dominan

berpengaruh terhadap keputusan pembelian.


