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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi Kabupaten Buleleng, yakni di kawasan-kawasan 

pemukiman masyarakat muslim yang berada di kabupaten Buleleng. 

 Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2010), penelitian deskriptif yaitu suatu 

metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil 

penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. 

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel-variabel 

bebas pada variabel terikat. Subyek penelitian ini adalah konsumen Hardy’s Dept. 

Store Singarja 

 Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki 

karakteristik umum, yang merupakan wilayah dimanan penelitian tersebut 

akan digeneralisasi (Widayat, 2004). Populasi bukan hanya orang tapi juga 

objek dan benda benda alam lainnya (Sugiyono, 2010). Populasi dalam 

penelitian ini adalah pelanggan Hardy’s Dept. Store  Singaraja yang 
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berdomisili di Kabupaten Buleleng yang pernah membeli baju baru 

lebaran di Hardy’s Dept. Store Singaraja. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010). Teknik sampling yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling karena peneliti tidak 

mempunyai atau mengetahui data dengan pasti berapa jumlah konsumen 

muslim Hardy’s yang akan membeli baju baru lebaran di Hardy’s Dept. 

Store Singarja. Metode yang digunakan pengambilan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling 

yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu (Hartono, 2013). 

Adapun kriteria sampel pada penelitian ini diantaranya adalah: pertama, 

responden adalah pelanggan Hardy’s Dept. Store Singaraja yang muslim 

karena budaya membeli baju baru lebaran adalah budaya umat Islam. 

Kedua, rentang usia responden adalah usia 18 – 60 tahun yang merupakan 

usia produktif. 

Dalam melakukan penelitian, ukuran sampel yang layak dalam 

penelitian adalah 30 sampai dengan 500 (Sugiyono, 2010). Menurut 

Fraenkel dan Wallen dalam Widayat (2004), besarnya sampel minimum 

untuk suatu riset deskriptif sebanyak 100 orang menurut. Pada penelitian 

ini sampel yang digunakan sebanyak 100 orang responden. 
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 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

Operasioal variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada sutau 

variabel dengan cara memberi arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun 

memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak variabel 

tersebut (Sugiyono, 2010). Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Variabel dependen dan Independen. Variabel Dependen (Terikat) merupakan 

variabel yang dipengaruhi variabel lain atau sering disebut variabel respon/akibat, 

dilambangkan dengan huruf Y (Sekaran, 2006). Variabel Independen (X) 

merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Berikut 

penjelasannya: 

1. Variabel Dependen (Y) mengenai faktor yang dipertimbangkan tentang 

keputusan pembelian baju baru lebaran di Hardy’s Dept. Store Sigaraja. 

2. Variabel Independen (X) diantaranya ialah Kesadaran Merek dan Persepsi 

Kualitas. 

Tabel 3. 1 Operasional Variabel 

Variabel Indikator Skala 

Kesadaran Merek 

(X1), 

Kemampuan pembeli 

potensial untuk 

mengenali atau 

mengingat merek 

(Durianto, 2004) 

Top of Mind  Merek Hardy’s muncul 

pertama dalam benak 

konsumen ketika 

hendak membeli baju 

baru. 

 Hardy’s Dept. Store 

adalah pilihan utama 

ketika hendak membeli 

baju baru lebaran.  

Likert (1-5) 

Brand recall  Konsumen dapat 

mengingat merek 

Hardy’s. 
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Variabel Indikator Skala 

 Konsumen menyadari 

bahwa Hardy’s Dept. 

Store merupakan 

tempat atau toko 

penjualan baju. 

 

Brand 

recognition 

 Konsumen telah 

mengetahui dengan 

jelas tentang Hardy’s 

Dept. Store. 

 Konsumen dapat 

mengenali merek 

Hardy’s dengan baik. 

  

Persepsi Kualitas (X2) 

Persepsi pelanggan 

terhadap kualitas atau 

keunggulan produk atau 

jasa layanan berkaitan 

apa yang diharapkan 

oleh pelanggan 

(Durianto, 2004). 

Tangible 

 

 Fasilitas fisik Hardy’s 

memadai. 

 Penampilan karyawan 

yang menarik 

Likert (1-5) 

Reliability  Kinerja karyawan yang 

perofesional. 

 Harga barang yang 

tertera pada label harga 

sesuai dengan yang 

tertera pada komputer 

kasir. 

 

Responsiveness  Kemauan karyawan 

untuk membantu para 

pelanggan. 

 Melayani pelanggan 

dengan senang hati 

atau ramah 

Emphaty  Memperhatikan 

pelanggan secara 

personal 

Keputusan Pembelian 

(Y) Keputusan 

pembelian adalah 

tindakan dari konsumen 

untuk mau membeli atau 

tidak terhadap produk 

 Kemantapan dalam melakukan 

pembelian setelah mempertimbangkan 

dua variabel tersebut. 

Skala Guttman 

(a dan b) 
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Variabel Indikator Skala 

(Kotler and Keller, 

2009) 

 

 Jenis dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yakni data primer dan 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden 

yang berasal dari kuesioner yang diisi. Sedangkan data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari internet atau dokumen perusahaan yang ada kaitannya dengan 

penelitan ini. 

 Teknik Pengumpulan Data 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawab oleh 

responden (Sugiyono, 2010). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah konsumen 

Hardy’s Dept. Store Singaraja yang muslim dan sudah pernah membeli baju baru 

lebaran di Hardy’s. 

 Teknik Pengukuran dan Penskalaan Variabel 

1. Skala Likert 

Teknik pengukuran dan penskalaan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala  Likert  untuk data tanggapan responden 

mengenai variabel-variabel yang ditemukan di survei awal terhadap 
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keputusan pembelian baju baru lebaran di Hardy’s Dept. Store Singaraja. 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial (Sugiyono, 

2010). Maka dari itu, peneliti menggunakan kuesioner untuk memperoleh 

data penelitian. 

Dengan Skala Likert , maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan acuan 

untuk menyusun  item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan(Sugiyono, 2010). Setiap pernyataan ataupun pertanyaan 

diukur dengan skala penilaian Likert yang memiliki lima tingkat preferensi 

jawaban yang masing-masing diberi bobot 1-5 dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. Sangat Setuju   (SS) diberi skor   5 

2. Setuju      (S) diberi skor  4 

3. Netral     (N) diberi skor   3 

4. Tidak Setuju    (TS) diberi skor  2 

5. Sangat Tidak Setuju  (STS) diberi skor  1 

2. Skala Guttman 

Skala Guttman digunakan apabila ingin mendapatkan jawaban 

yang jelas terhadap suatu permasalahan yang dinyatakan (Sugiyono, 

2010). Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan penilaian 

sebagai berikut: 
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a. Jawaban a diberi skor 1, jika konsumen menjawab melakukan 

pembelian di Hardy’s Dept. Store. 

b. Jawaban b diberi skor 0, jika konsumen tidak melakukan 

pembelian di Hardy’s Dept. Store. 

 Teknik Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas instrumen ditentukan dengan mengorelasikan antara skor 

yang diperoleh tiap butir pertanyaan atau pernyataan dengan skor total. 

Skor total adalah jumlah dari semua skor pertanyaan atau pertanyaan. Jika 

tiap butir pernyataan berkorelasi secara signifikan dengan skor total pada 

tingkat alfa tertentu (misalnya 1%) maka dapat dikatakan bahwa alat 

pengukur itu valid (Sanusi, 2011). Rumus yang dapat digunakan untuk 

menentukan nilai korelasi adalah Product Moment Pearson dengan rumus 

sebagai berikut: 

𝑟 =  
𝑁(Σ𝑋𝑌) − (Σ𝑋)(Σ𝑌)

√[𝑁Σ2 − (Σ𝑋)2] √[𝑁Σ𝑌2 − (Σ𝑌)2]
 

keterangan: 

r = koefisien korelasi 

X = skor butir 

Y = skor total butir 

N = Jumlah sampel (responden) 

Selanjutnya, nilai r dibandingkan dengan nilai r tabel dengan 

derajat bebas (n-2). Jika nilai r hasil perhitungan lebih besar daripada nilai 
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r dalam tabel pada alfa tertentu maka berarti signifikan sehingga 

disimpulkan bahwa butir pertanyaan atau pertanyaan itu valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menjelaskan seberapa jauh pengukuran yang dilakukan 

berkali-kali akan menghasilkan informasi yang sama. Oleh karena 

perbedaan informasi itu akan selalu ada, pengukuran yang meyakinkan 

(reliabel) tidak selalu menghasilkan informasi yang benar-benar sama 

persis. Informasi yang dihasilkan dapat memiliki perbedaan, akan tetapi 

nilainya kecil dan masih dalam batas toleransi (Sumintono and Widhiarso, 

2014). Pengujian realibilitas dapat dilakukan dengan rumus Cronbach’s 

Alpha sebagai berikut: 

𝑟𝑢 = (
𝑘

𝑘 − 1
)(1 −

Σ𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ) 

𝑟𝑢 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pernyataan atau pernyataa instrumen 

Σ𝜎𝑏
2 = jumlah varian butir 

𝜎𝑡
2 = varian total 

Ketentuan-ketentuan dalam mengukur reabilitas juga perlu 

diperhatikan yaitu sebagai berikut: 

a. Uji reliabilitas dapat dilihat nilai Alpha Cronbach, jika nilai Alpha 

Cronbach > 0,60 dari item pernyataan dimensi adalah reliabel. 

b. Jika nilai Alpha Cronbach 0,60 ≤ dari item pernyataan dimensi variabel 

adalah tidak reliabel. 

3. Analisis Deskriptif 



35 

 

 

 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang digunakan 

untuk memberikan gambaran atas data yang dikumpulkan (Ferdinand, 

2006). Pada penelitian, analisis yang digunakan adalah nilai indeks. Nilai 

indeks merupakan nilai yang digunakan untuk mendapatkan gambaran 

mengenai derajat persepsi responden variabel yang akan diteliti, sebuah 

nilai indeks dapat dikembangkan. Perumusan untuk nilai hitung nilai 

indeks adalah sebagai berikut: 

Nilai Indeks = 
(%𝐹1𝑥1)+(%𝐹2𝑥2)+(%𝐹3𝑥3)+(%𝐹4𝑥4)+(%𝐹5𝑥5)

5
 

Keterangan: 

F1 : Frekuensi responden yang menjawab 1 

F2 : Frekuensi responden yang menjawab 2 

F3 : Frekuensi responden yang menjawab 3 

F4 : Frekuensi responden yang menjawab 4 

F5 : Frekuensi responden yang menjawab 5 

 Teknik Analaisis Data 

1. Analisis Regresi Logistik 

Regresi logistik pada prinsipnya hampir sama dengan analisis 

regresi linier berganda, namun ada dua perbedaan yang mendasar. 

Pertama, variabel terikatnya adalah variabel dummy (0 dan 1). Kedua 

regresi logistik tidak memerlukan asumsi normalitas dan asumsi klasik 

(Lupiyoadi and Ikhsan, 2015). Maka menurut (Widayat, 2004), rumus 

regresi logistik dapat dituliskan sebagai berikut: 
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𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡) =
1

1 + 𝑒−𝑍
 

𝐷𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑍 = 𝐵0 + 𝐵1𝑋1 + 𝐵2𝑋2 … + 𝐵𝑛𝑋𝑛 

Keterangan: 

Z  : keputusan Pembelian di Hardy’s Dept. Store 

𝐵0  : bilangan konstanta 

𝑋1  : variabel kesadaran merek 

𝑋2  : variabel persepsi kualitas 

𝐵1 dan B2 : koefisien variabel bebas 

 

2. Uji Hipotesis 

Untuk menguji signifikansi variasi hubungan antara variabel 

kesadaran merek (X1) dan persepsi kualitas (X2) berpengaruh terhadap 

variabel Y (keputusan pembelian) maka digunakan uji Regresi logit. 

Dalam melakukan regresi logit digunakan penyusunan hipotesis yang akan 

diuji, berupa hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Hi):  

H1 = Variabel kesadaran merek (X1) berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian baju baru lebaran di Hardy’s Dept. Store. 

Ho  =  Variabel kesadaran merek (X1) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian baju baru lebaran di Hardy’s Dept. 

Store. 

H1  = Variabel persepsi kualias (X2) berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian baju baru lebaran Dept. Store. 
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Ho = Variabel persepsi kualitas (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian baju baru lebaran Dept. Store. 

Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai 

berikut: 

 Jika sig > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti tidak 

ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen (keputusan pembelian) 

 Jika sig ≤ 0,05, maka Ho  ditolak dan Ha diterima, yang berarti ada 

pengaruh antara (kesadaran merek dan persepsi kualitas) terhadap 

variabel dependen (keputusan pembelian). 

 

3. Penentuan Variabel Bebas yang mempunyai Pengaruh Dominan  

Dalam penelitian ini, cara untuk menentukan variabel independen 

yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen adalah dengan 

menggunakan statistik wald. Besarnya antara -1 hingga +1. Nilai positif 

menunjukkan bahwa kenaikan nilai dari variabel tersebut berdampak pada 

kenaikan likelihood terjadi peristiwa tersebut dan sebaliknya. 

Untuk mengetahui kontribusi masing-masing variabel bebas 

menurut Widayat (2004), dapat digunakan partial correlation (R), dengan 

rumus sebagai berikut: 

𝑅 = √
𝑤𝑎𝑙𝑑 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘 − 2𝑘

−2𝐿𝐿(0)
 

Keterangan: 
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R = Koefisien korelasi parsial 

K = Banyaknya dimensi variabel bebas 

LL(0) = Likelihood yang didasarkan pada model tanpa memasukkan 

variabel bebas.
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