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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Malang Strudel di Jl. Ardimulyo No 14 

Singosari Malang. Lokasi tersebut dipilih karena lokasinya yang strategis dan 

merupakan oulet terbesar Malang Strudel yang paling ramai dikunjungi 

konsumen. 

B. Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan 

diatas, maka penelitian ini berusaha untuk mendapatkan informasi dari 

konsumen yang pernah berbelanja ke Malang Strudel. Jenis penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif, penelitian dimaksudkan 

untuk mencari hubungan atau pengaruh antar variabel.  

Menurut Sugiyono (2012), metode penelitian kuantitatif merupakan 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu 

serta menggunakan instrument penelitian dalam pengumpulan data dengan 

tujuan menguji hipotesis yang telah di tetapkan.  

C. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, 

benda-benda, dan ukuran-ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau 

kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian (Suharyadi dan Purwanto, 

2009:7). Hal serupa dinyatakan Arikunto (2006:131) Populasi merupakan 
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keseluruhan subjek penelitihan. Tujuan dari populasi ini adalah agar dapat 

menentukan besarnya anggota sampel yang di ambil. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh konsumen pada Malang Strudel. 

b. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi, yaitu yang merupakan perwakilan dari populasi tersebut. 

Sampel pada penelitian ini yaitu konsumen yang pernah membeli produk 

Malang Strudel. Besarnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 100 responden, sesuai dengan pendapat Freankel dan Wallen 

dalam Widayat (2004) menyarankan bahwa besar sampel minimum untuk 

penelitihan deskriptif adalah sebanyak 100 orang. 

Pengambilan sampling yang digunakan pada penelitihan ini adalah 

dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan 

sampel dengan pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

(Sugiyono, 2012:126). Kriteria sampel pada penelitian ini yaitu responden 

yang pernah membeli produk Malang Strudel ( first customer ) dan berusia 

minimal 17 tahun. 

D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini memiliki variabel yakni variabel dependen dan 

independen.Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang 

dipengaruhiolehvariabel lain, sedangkan variable bebas (independent variable) 

adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas (independent 

variable) dalam penelitian ini adalah kualitas produk (X1) dan word of mouth 
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(X2) sedangkan variabel terikat (dependent variable) adalah keputusan 

pembelian konsumen (Y). Adapun definisi operasional variabel dapat dilihat 

sebagai berikut: 

1. Kualitas produk (X1) adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi 

kebutuhan atau keinginan masyarakat atau konsumen. Kualitas produk 

diukur dengan menggunakan indikator : 

a. Kinerja (performance) 

Performance sebuah produk merupakan pencerminan bagaimana 

sebuah produk itu disajikan atau ditampilkan kepada pelanggan. Item 

dari indikator ini adalah : 

1) Penampilan produk Malang Strudel yang disajikan baik (tidak rusak). 

b. Keistimewaan tambahan (features) 

Features merupakan karakteristik sekunder atau pelengkap dan 

dapat didefinisikan sebagai tingkat kelengkapan atribut-atribut yang ada 

pada sebuah produk.Item dari indicator ini adalah : 

1) Produk Malang Strudel memiliki toping yang berbeda disetiap 

produknya. 

c. Kehandalan (reliability) 

Sebuah produk dikatakan memiliki reliability yang tinggi bilamana 

dapat menarik kepercayaan konsumen terkait kualitas kehandalan sebuah 

produk. 

1) Kualitas bahan baku yang digunakan Malang Strudel tidak 

menggunakan bahan pengawet (alami). 
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d. Kesesuaian dengan spesifikasinya (conformance) 

Tingkat dimana semua unit yang diproduksi identik dan memenuhi 

spesifikasi sasaran yang dijanjikan. 

1) Gambar produk Malang Strudel sesuai dengan produk aslinya. 

e. Keindahan (aesthethics) 

Keindahan produk melalui panca indera dan dapat didefinisikan 

sebagai atribut-atribut yang melekat pada sebuah produk. 

1) Produk Malang Strudel mempunyai rasa yang enak. 

f. Dayatahan (durability) 

Daya tahan berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat 

terus digunakan. 

1) Malang Strudel memiliki tanggal kadaluarsa yang jelas 

g. Kesan kualitas (perceived quality) 

Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality) yaitu kualitas yang 

dirasakan konsumen. 

1) Produk Malang Strudel mempunyai kualitas yang baik 

h. Kemudahan Pelayanan (serviceability) 

Serviceability meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, 

mudah direparasi, serta penanganan keluhan. 

1) Malang Strudel memberikan kemudahan pada konsumen jika ada 

produk yang cacat atau rusak dengan cara mengganti produk yang 

baru.  
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2. Word Of Mouth (X2) adalah suatu pertukaran komentar, pemikiran atau 

gagasan antara dua orang atau lebih konsumen, dimana tidak ada yang 

menjadi sumber pemasaran. 

a. Membicarakan 

1) Mengomentari hal baik tentang Malang Strudel 

b. Merekomendasikan 

1) Menyarankan membeli Malang Strudel 

2) Mempengaruhi membeli Malang Strudel 

c. Mendorong 

1) Memotivasi membeli Malang Strudel 

2) Mengajak membeli Malang Strudel 

3. Keputusan pembelian (Y) adalah suatu keputusan seseorang dimana 

seseorang memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan yang ada. 

a. Kemantapan dalam memutuskan pembelian produk Malang Strudel. 

b. Kecepatan dalam memutuskan membeli produk Malang Strudel. 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data skunder. Menurut Widayat (2004), data primer adalah data yang secara 

khsusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan. Sumber data 

primer dari penelitian ini berupa hasil dari penyebaran kuesioner yang 

diberikan kepada responden yang terpilih menjadi sampel. Sedangkan data 

sekunder merupakan sumber informasi dari owner Malang Strudel. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner. 

Kuisioner merupakan kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk 

mendapatkan informasi dari para responden (Widayat,2004 : 120). Kuisoner 

tersebut berisi pertanyaan atau pernyataan yang berkaitan dengan elemen-

elemen kualitas produk, word of mouth  serta keputusan pembelian. 

G. Pengukuran Data 

Pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Luck 

David dalam Widayat (2004) mengemukakan, Skala likert digunakan secara 

luas yang mengharuskan responden untuk menunjukkan derajat setuju atau 

tidak setuju kepada setiap pernyataan yang berkaitan dengan objek yang 

dinilai. Bentuk asal dari skala likert memiliki lima kategori, apabila di 

rangking, maka susunannya akan dimulai dari sangat tidak setuju (strongly 

disagree) sampai kepada sangat setuju (strongly agree). Jawaban dari setiap 

item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat 

setuju sampai sangat tidak setuju, dan untuk keperluan analisis kuantitatif, 

maka jawaban itu diberi skor, yaitu: 

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. Untukjawaban“Sangat Setuju” diberi skor   = 5 
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H. Teknik Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. 

Cara mengukur valid tidaknya menghitung korelasi antara skor masing-

masing pertanyaan dengan total skor. Uji validitas dapat dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan r table untuk degree of freedom (df)= 

n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sample. Untuk menguji apakah masing-

masing pertanyaan valid atau tidak dapat dilihat dari nilai r hitung, dan r 

tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel, dan nilainya positif maka 

pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Jika nilai semua r hitung di atas r tabel 

maka dapat disimpulkan semua indikator valid (Ghozali, 2016:52). 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang 

merupakan indicator dari variabel suatu kuisioner, dinyatakan reliable atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu (Ghozali,2011:47). Pengukuran reliabilitas dapat 

dilakukan dengan one short atau pengukuran sekali saja dan kemudian 

hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau pengukuran korelasi 

antar jawaban pertanyaan. Uji reliabilitas dilakukan dengan bantuan SPSS 

yang merupakan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik 

alpha cronbach suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika memiliki 

alpha cronbach> 0,60 (Ghozali, 2011: 48). 
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I. Metode Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 

diketahui bahwa uji t, dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik 

menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Salah satu cara termudah 

untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram 

yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 

mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat 

histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang 

kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability 

plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. 

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting 

data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data 

residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2016 : 154). 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 
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Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar 

sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolonierits di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai 

tolerance, dan lawannya variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukkan variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen 

menjadi vabriabel dependen, dan diregresi terhadap variabel independen 

lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih 

yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai 

toleranceyang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena 

VIF=1/tolerance). Nilai cutoffyang umum dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan 

nilai VIF ≥ 10. (Ghozali, 2016:103). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari satu residual ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskesdatisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Mendeteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED 

dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot 
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antara SRESID, dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah 

diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) 

yang telah di-studentized.  

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

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

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang 

jelas, serta titik-titik menyebar di atas, dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134). 

2. Analisis Regresi Linear Berganda 

Menurut Ghozali (2016:93) analisis regresi bertujuan untuk mengukur 

kekuatan hubungan antara 2 variabel atau lebih, juga menunjukkan arah 

hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Penelitihan ini 

menggunakan 2 variabel bebas yaitu kualitas produk dan word of mouth 

yang mempengaruhi 1 variabel terikat yaitu keputusan pembelian. 

Menurut Widayat (2004), untuk menguji atau melakukan estimai dari 

suatu permasalahan yang terdiri dari lebih satu variabel bebas tidak bisa 

menggunakan regresi sederhana. Alat analisis yang bisa digunakan adalah 

regresi berganda. Secara umum persamaan regresi linear berganda dapat 

dituliskan sebagai berikut : 

                 

Dimana:  

Y = variabel terikat (keputusan pembelian) 

β0=  intersep atau konstanta 
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β1, β2 = koefisien regresi variabel bebas  

X1, X2= variabel bebas(kualitas produk,word of mouth) 

e = kesalahan pengganggu (error disturbance) 

3. Koefisien determinasi (R²)  

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model yang dibentuk dalam menerangkan variable dependen yang 

dapat dijelaskan oleh variabel independen Nilai R² besarnya antara 0 sampai 1 (0 < 

R² < 1). Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Sebaliknya, nilai R² yang 

mendekati satu menandakan variabel-variabel independen memberikan hamper 

semua informasi yang dibutuhkan oleh variable dependen (Ghozali, 2016). 

4. Uji Hipotesis 

Untuk mengetahui signifikasi dari hipotesa dalam penelitian ini maka 

perlu dilakukan beberapa uji sebagai berikut: 

a. Pengujian Secara Parsial (Uji T) 

Ghozali (2016:97) menyatakan, uji t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel terikat secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel terikat. Untuk kriteria yang digunakan sebagai berikut: 

H0 :Variabel bebas (kualitas produk dan wom) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variable terikat (keputusan pembelian). 

Ha:Variabel bebas (kualitas produk dan wom) berpengaruh signifikan 

terhadap variable terikat (keputusan pembelian). 
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1) Jika  ≤ , maka Ho diterima dan Ha ditolak 

2) Jika  ≥ , maka Ho ditolak dan Ha diterima 

b. Uji Kontribusi Terbesar

Koefisien beta digunakan untuk mengetahui kekuatan masing-masing 

vriabel bebas dalam menentukan dependent variabel. Tujuan dari uji beta 

ini adalah untuk menemukan variable bebas manakah yang memiliki 

pengaruh dominan atau terbesar terhadap variabel terikat.Agar variabel-

variabel bebas yang diuji dapat diperbandingkan pengaruhnya terhadap 

variable terikat, maka satuan koefisien regresi yang distandarisasi 

ditunjukkan dengan nilai beta. Karena telah distandarisasi, maka antara 

variabel bebas dapat dibandingkan sehingga dapat menemukan variabel 

bebas manakah yang yang memiliki pengaruh dominan terhadap variabel 

terikat. 

Misalkan apabila nilai koefisien beta kualitas produk (X1) lebih besar 

dari nilai koefisien beta wom (X2), maka berarti variabel kualitas produk 

(X1) yang berkontribusi paling besar terhadap keputusan pembelian (Y). 

Keuntungan dengan menggunakan standardized beta adalah mampu 

mengeliminasi perbedaan unit ukuran pada variable independen. Jika ukuran 

vabriabel independen tidak sama, maka sebaiknya intepretasi persamaan 

regresi menggunakan standardized beta (Ghozali 2016). 


