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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di Kota Malang, khususnya adalah anggota yang 

tergabung di klub sepeda motor Yamaha n-max di kota Malang dan pembeli sepeda motor 

Yamaha n-max. 

B. Sumber Data 

Berdasarkan sumbernya, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

hanyalah sumber data primer. Menurut Widayat (2004), data primer adalah data yang 

secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan. Pada penelitian 

ini, data primer di dapatkan dari kuisioner yaitu kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan 

tertulis untuk mendapatkan informasi dari responden. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi merupakan seluruh kumpulan elemen yang dapat digunakan untuk 

membuat beberapa kesimpulan atau generalisasi, Widayat (2004). Dalam penelitian ini 

populasinya adalah pembeli sepeda motor Yamaha N-max di kota malang. 

2. Sampel  

Sampel merupakan suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih dalam 

penelitian, Widayat (2004). Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang 

melakukan pembelian sepeda motor Yamaha N-max di Kota Malang. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik convenience sampling (pengambilan sampel 
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berdasarkan kemudahan) yang diambil sebagai anggota sampel adalah orang-orang 

atau elemen yang mudah ditemui atau yang berada pada waktu yang tepat, mudah 

ditemui, dan dijangkau (Widayat, 2004). Frankel dan Wallen dalam Widayat (2004) 

menyarankan, besar sampel minimum untuk penelitian deskriptif sebanyak 100. 

Jumlah sampel yang ditentukan oleh peneliti adalah 100 orang pengguna sepeda motor 

Yamaha n-nmax. 

D. Definisi Variabel 

Widayat (2004) mendefinisikan definisi operasional merupakan penjelasan tentang 

bagaimana operasi atau kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data atau 

indikator yang menunjukkan indikator yang dimaksud. Adapun variabel penelitian beserta 

definisi operasionalnya dijelaskan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 Defini Operasional 

Variable  Definisi operasional Pengukuran Indikator 

Persepsi  

Harga 

(X1) 

 

Persepsi harga adalah bagaimana 

konsumen memahami informasi 

harga sebuah produk secara 

keseluruhan. 

 

1.Kesusaian harga terhadap 

kualitas produk sepeda motor 

Yamaha n-max 

2.Daya saing harga, 

kemampuan harga produk 

untuk bersaing 

3.Keterjangkauan harga 

sepeda motor Yamaha n-max 

 

Celebrity 

Endorsment (X2) 

 

Adalah pribadi (bintang film, 

penghibur atau atlet) yang dikenal 

masyarakat yang dipilih untuk 

mewakili sebuah produk. (Shimp, 

2003:470) 

 

1.(daya Tarik) valentinno 

rossi membuat konsumen 

tertarik untuk melihat iklan 

Yamaha. 

 

2.(keahlian) valentinno rossi 

memiliki pengalaman dan 

keahlian sebagai pembalap 

sepeda motor sesuai dengan 

iklan produk Yamaha n-max. 

3.(kepercayaan) valentinno 

rossi salah satu legenda 

motogp membuat konsumen 

yakin akan pesan yang 

disampaikan pada iklan 

Yamaha n-max 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Keputusan pembelian adalah 

kemantapan konsumen untuk 

membeli setelah melalui berbagai 

tahapan. 

1.Kemantapan membeli 

 

2.Kesesuaian dengan 

keinginan dan kebutuhan 

 

3.Keyakinan melakukan 

keputusan pembelian 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Widayat (2004) mengatakan, pengujian data ditujukan untuk menguji apakah 

hipotesis itu diterima atau ditolak, maka perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data 

yang ada di lapangan. Data-data tersebut dikumpulkan dengan metode tertentu yang 
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disebut dengan teknik pengumpulan data. Selanjutnya data-data itu dianalisis, dan 

disimpulkan secara induktif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya, Sugiyono (2014). 

F. Pengukuran Data 

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 ragu-ragu diberi skor   = 3 

4. Untuk jawaban setuju diberi skor   = 4 

5. Untuk jawaban sangat setuju diberi skor  = 5 

G. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat, 

Indriantoro (2009). Oleh karena itu esensi dari validitas adalah akurasi. Suatu 
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instrumen pengukur dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Dengan kata lain, instrumen tersebut dapat mengukur konsep sesuai 

yang diharapkan oleh peneliti. Uji validitas dapat menggunakan rumus teknik korelasi 

pearson product moment (Umar, 2003):      𝑟11 = (
𝑘

𝑘−1
) (1

∑𝜎𝑏
2

𝜎𝑏
2 ) dan  𝜎 =

∑𝑋2(∑𝑋)2

𝑛

𝑛
 

Dimana : 

r11   = reliabilitas instrumen 

k   = banyak butir pertanyaan 

∑σ_b^2  = jumlah varian butir 

σ_b^2  = varian total 

n   = jumlah responden 

X   = nilai skor yang dipilih 

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara one shot atau 

pengukuran sekali saja. Disini pengukurannya hanya sekali, dan kemudian hasilnya 

dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban 

pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik 

Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach 

Alpha > 0.70. (Nunallly dalam Ghozali, 2011). 

2. Uji Reliabilitas 

Konsep reliabilitas dapat dipahami melalui ide dasarnya yaitu konsistensi, 

Indriantoro (2009). Peneliti dapat mengevaluasi instrumen penelitian berdasarkan 

perspektif, dan teknik yang berbeda, tetapi pertanyaan mendasar untuk mengukur 
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reliabilitas data adalah “bagaimana konsistensi data yang dikumpulkan?”. Sugiyono 

(2014) menambahkan, instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. 

Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan koefisien Alpha (α) Cronbach 

(Umar, 2003) : 

𝑟11 = (
𝑘

𝑘−1
) (1

∑𝜎𝑏
2

𝜎𝑏
2 ) dan  𝜎 =

∑𝑋2(∑𝑋)2

𝑛

𝑛
 

Dimana : 

  r11  = reliabilitas instrumen 

  k  = banyak butir pertanyaan 

 ∑𝜎𝑏
2  = jumlah varian butir 

𝜎𝑏
2 = varian total 

  n  = jumlah responden 

  X  = nilai skor yang dipilih 

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara one shot atau 

pengukuran sekali saja. Disini pengukurannya hanya sekali, dan kemudian hasilnya 

dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban 

pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik 

Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach 

Alpha > 0.70. (Nunallly dalam Ghozali, 2011). 

3. Uji Asumsi Klasik 

Menurut Priyatno (2014), Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya normalitas residual, multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas 
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pada model regresi. Model regresi linier dapat disebut model yang baik jika model 

tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik, yaitu data residual terdistribusi normal, 

tidak adanya multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Harus 

terpenuhinya asumsi klasik karena agar diperoleh model regresi dengan estimasi yang 

tidak bias, dan pengujian dapat dipercaya. Apabila ada satu syarat saja yang tidak 

terpenuhi, hasil analisis regresi tidak dapat dikatakan bersifat BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator). Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan dengan 

bantuan program SPSS release version 19.0 for Windows. Menurut Ghozali (2011) uji 

asumsi klasik yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. 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 
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garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

(Ghozali, 2011). 

2. 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. 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 tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena 

VIF=1/tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 1.0. 

(Ghozali, 2011). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

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

homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah yang 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 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, 2011) 

H. Metode Penelitian 

Sugiyono (2014) mengungkapkan, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data 

adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel, dan jenis responden, mentabulasi data 

berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, 

melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan 

untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan 

hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. 

Regresi Linier Berganda 
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Menurut Ghozali (2011) analisis regresi bertujuan untuk mengukur kekuatan 

hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel 

terikat dan variabel bebas. Penelitian ini menggunakan 2 variabel bebas yaitu persepsi 

harga dan celebrity endorse yang mempengaruhi 1 variabel terikat yaitu keputusan 

pembelian. Menurut Widayat (2004), untuk menguji atau melakukan estimasi dari suatu 

permasalahan yang terdiri dari lebih dari satu variabel bebas tidak bisa dengan regresi 

sederhana. Alat analisis yang bisa digunakan adalah regresi berganda. Secara umum 

persamaan regresi linier berganda dapat dituliskan sebagai: Y=β_0+β_1 X_1+β_2 X_2+e 

Dimana: 

Y  = variabel terikat (Keputusan Pembelian) 

β0  = konstanta 

β1, β2  = koefisien regresi variabel bebas  

X1, X2   = variabel bebas (atribut produk dan harga) 

e  = kesalahan pengganggu (error disturbance) 

I. Uji Hipotesis 

Untuk mengetahui signifikansi dari hipotesa dalam penelitian ini maka perlu 

dilakukan beberapa uji sebagai berikut: 

1. Uji t 

Ghozali (2011) menyatakan, uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel independen. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah suatu 

parameter (bi) sama dengan nol, atau Ho:bi = 0. Artinya apakah suatu variabel 

independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel independen. 
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Hipotesis alternatifnya (HA) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, dimana 

secara umum dapat dituliskan sebagai: 

H0 : bi = 0 

Keterangan : 

H0 = Hipotesis Nol 

bi = Parameter Variabel 

atau HA:bi ≠ 0. Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen.  

HA : bi ≠ 0 

Keterangan : 

HA = Hipotesis Alternatif 

bi = Parameter Variabel 

H0: Variabel bebas (celebrity endorse atau perspsi harga) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variable terikat (keputusan pembelian). 

Ha: Variabel bebas (celebrity endorse atau persepsi harga) berpengaruh 

signifikan terhadap variable terikat (keputusan pembelian). 

Jika  T_hitung ≤ T_tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Jika T_hitung ≥ T_tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima 


