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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang 

Kampus 3 yang beralamat di Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang dengan 

pertimbangan lokasi tersebut mudah untuk dijangkau, efisiensi waktu, dan 

banyaknya mahasiswi UMM yang menggunakan produk kosmetik berlabel 

halal Wardah. 

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dengan 

metode survey. Analisis data kuantitatif dapat didefinisikan sebagai penelitian 

pemasaran yang menyampaikan tujuan penelitian melalui penilaian empiris 

yang melibatkan berbagai pengukuran numerik dan berbagai pendekatan 

analisis. Metode survey adalah sebuah metode pengumpulan data primer 

berdasarkan pada komunikasi (pertanyaan dan jawaban) dengan seorang 

perwakilan dari sampel responden (Zikmund dan Babin, 2013).  

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

1. Populasi

Menurut Anwar Sanusi (2011) populasi adalah seluruh kumpulan 

elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk 

membuat kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh   
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mahasiswi Kampus 3 Universitas Muhammadiyah Malang yang pernah 

membeli produk kosmetik berlabel halal Wardah. 

2. Sampel 

Menurut Anwar Sanusi (2011) sampel merupakan bagian dari 

elemen-elemen populasi yang terpilih. Teknik yang digunakan dalam 

pengumpulan sampel adalah non probability sampling dengan metode 

purposive sampling, dimana pengambilan sampel didasarkan pada 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sampel pada penelitian ini yaitu 

mahasiswi Kampus 3 Universitas Muhammadiyah Malang yang pernah 

membeli produk kosmetik berlabel halal Wardah. Besarnya sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden, sesuai dengan 

pendapat Frankel dan Wallen dalam Widayat (2004) yang menyatakan 

bahwa besarnya sampel minimum untuk penelitian sebanyak 100 dan 

didukung oleh pernyataan Sugiono (2008) bahwa ukuran sampel yang 

layak dalam melakukan penelitian adalah 30 sampai dengan 500 

responden. 

Pada teknik ini sampel diambil berdasarkan kriteria tertentu yang 

dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Kriteria responden yang 

ditentukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Mahasiswi Kampus 3 Universitas Muhammadiyah Malang yang 

pernah membeli produk kosmetik berlabel halal Wardah. 

b) Responden berusia 18-25 tahun. 
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D. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel  

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel terikat 

dan bebas. Menurut Anwar Sanusi (2011) variabel terikat (Y) adalah variabel 

yang dipengaruhi oleh variabel lain, sedangkan variabel bebas (X) adalah 

variabel yang mempengaruhi variabel lain. Berikut penjelasannya: 

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

Keputusan Pembelian produk kosmetik berlabel halal Wardah. 

2. Variabel bebas (X) diantaranya adalah Iklan Televisi dan Citra Merek. 

Operasional variabel merupakan penjelasan dari variabel-variabel 

yang ada dan akan menjadi kajian dalam penelitian ini. Definisi operasional 

variabel dalam penelitian ini akan dijelaskan melalui tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator Pengukuran 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Tindakan pembelian 

konsumen setelah 

mempertimbangkan 

beberapa alternatif-

alternatif yang ada 

yang dapat 

dipengaruhi sikap 

orang lain atau 

situasi disekitarnya. 

a. Konsumen yakin 

(mantap) dalam 

membuat keputusan 

pembelian. 

b. Konsumen membuat 

keputusan tanpa 

banyak pertimbangan. 

c. Konsumen akan cepat 

dalam membuat 

keputusan pembelian. 

(Lovelock, 2010) 

Skala Likert 

1-5 

Iklan 

Televisi 

(X1) 

Bentuk komunikasi 

pemasaran yang 

dimaksudkan untuk 

memotivasi 

konsumen dan 

mempromosikan 

penjualan suatu 

produk/jasa, untuk 

mempengaruhi 

pendapat publik, 

a. Iklan produk 

kosmetik Wardah 

membangkitkan 

keinginan konsumen. 

b. Iklan produk 

kosmetik Wardah 

sering ditayangkan. 

c. Pemilihan kalimat 

dalam iklan produk 

kosmetik Wardah 

Skala Likert 

1-5 
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yang paling 

serbaguna dan 

ditampilkan pada 

media televisi. 

tepat. 

d. Ilustrasi gambar 

dalam iklan produk 

kosmetik Wardah 

tepat. 

e. Pemilihan audio 

dalam iklan produk 

kosmetik Wardah 

tepat. 

f. Model yang 

digunakan dalam 

iklan produk 

kosmetik Wardah 

menarik perhatian. 

g. Model yang 

digunakan dalam 

iklan produk 

kosmetik Wardah 

layak dipercaya. 

 (Chandra, 2002) 

Citra 

Merek 

(X2) 

Persepsi dan 

keyakinan konsumen 

terhadap suatu 

produk yang 

tercermin dalam 

suatu ingatan 

a. Produk kosmetik 

Wardah dikenal 

dengan citra merek 

halal. 

b. Produk kosmetik 

Wardah mempunyai 

reputasi yang baik. 

c. Produk kosmetik 

Wardah menawarkan 

berbagai variasi. 

d. Nama Wardah mudah 

diucapkan. 

e. Logo Wardah mudah 

dikenal. 

f. Produk kosmetik 

Wardah memberikan 

kesan positif. 

(Stefani, 2013) 

Skala Likert 

1-5 
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E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer. Menurut Husein (2000:130), data primer merupakan data yang 

didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan, seperti 

hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Data primer yang digunakan 

dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden 

(Mahasiswi Kampus 3 UMM yang pernah membeli produk kosmetik berlabel 

halal Wardah) melalui media online dengan menggunakan google form. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data mengunakan kuesioner. 

Menurut Husein (2000:167) teknik yang menggunakan kuesioner adalah 

suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar 

pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan memberikan 

respon atas daftar pertanyaan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

kepada responden masih berupa data mentah yang berkaitan dengan variabel-

variabel penelitian yaitu iklan televisi, citra merek dan keputusan pembelian. 

 

G. Teknik Penskalaan 

Dalam penelitian ini teknik pengukuran data menggunakan skala 

Likert. Skala Likert adalah sebuah ukuran sikap yang dibuat agar responden 

dapat menilai seberapa kuat mereka setuju atau tidak setuju dengan 

pernyataan yang dibuat dengan hati-hati, mulai dari sikap yang sangat positif 
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sampai sangat negatif terhadap beberapa objek (Zikmund dan Babin, 2013). 

Ada lima titik dalam skala Likert untuk mengetahui seberapa kuat subjek 

setuju atau tidak dengan pertanyaan sebagai berikut : 

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 

 

H. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah akurasi dari pengukuran atau perpanjangan 

angka yang mewakili konsep sesungguhnya (Zikmund dan Babin, 2013). 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Tingkat validitas dapat diukur dengan cara membandingkan 

nilai rhitung dengan nilai rtabel. Apabila rhitung  ≥  rtabel, artinya pertanyaan 

tersebut dinyatakan valid.  Namun jika rhitung ≤ rtabel, artinya pertanyaan 

tersebut dinyatakan tidak valid. 

2. Uji Reliabitas 

Reliabilitas adalah sebuah indikator untuk mengukur konsistensi 

internal. Konsistensi internal adalah istilah yang digunakan oleh peneliti 

untuk mewaliki sebuah pengukuran homogenitas atau sejauh mana setiap 

indikator dari konsep konvergen pada beberapa pemahaman umum 
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(Zikmund dan Babin, 2013). Uji reliabilitas ini menggunakan teknik 

Alpha Cronbach yang diuji melalui SPSS for Windows 23.  

Dengan ketentuan, apabila nilai alpha ≥ 0,60 maka pernyataan 

dalam kuesioner dikatakan reliabel. Namun jika nilai alpha ≤ 0,60 maka 

pernyataan dalam kuesioner tidak reliabel. 

 

I. Teknis Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linear Berganda  

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda 

merupakan perluasan dari regresi linier sederhana yaitu menambah 

jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi dua atau 

lebih variabel bebas (Sanusi, 2011). 

Persamaan regresi linear berganda : Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan : 

Y = Keputusan Pembelian 

a  = Konstanta 

b1, b2  = Koefisien Regresi 

X1 = Iklan Televisi 

X2 = Citra Merek 

e  = Error  

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui apakah data mengalami 

penyimpangan atau tidak, perlu dilakukan pengujian atas beberapa 
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asumsi klasik yang mendasari model regresi. Pengujian asumsi klasik 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Adapun 

penjelasan dari masing-masing uji asumsi klasik tersebut, yaitu:  

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel bebas maupun terikat atau keduanya 

terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik 

adalah berdistribusi normal atau mendekati normal. Suatu data 

dikatakan mengikuti distribusi normal dilihat dari penyebaran data 

pada sumbu diagonal dari grafik (Ghozali, 2016). Pengujian data 

dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (KS) 

dengan kriteria pengujian α = 0,05 dimana: 

1) Jika sig ≥ α dapat diartikan bahwa residual terdistribusi normal. 

2) Jika sig < α dapat diartikan bahwa residual tidak terdistribusi 

normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas 

saling berkorelasi, maka variabel tidak orthogonal. Variabel 

orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesame 

variabel bebas sama dengan nol (Ghozali, 2016). 
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Adanya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari tolerance 

value atau nilai variance inflation factor (VIF). Batas nilai tolerance 

value adalah 0,1 dan batas nilai VIF adalah 10, dimana: 

1) Jika nilai tolerance ≥ 0,1 atau nilai VIF < 10, maka tidak terjadi 

multikolinearitas. 

2) Jika nilai tolerance < 0,1 atau nilai VIF ≥ 10, maka terjadi 

multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual atas 

suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 

2016). 

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser 

yaitu dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan 

nilai absolut residualnya. Apabila nilai signifikansi variabel 

independen ≥ 0,05 maka tidak terjadi gelaja heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ada korelasi antara variabel bebas (independen) 
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dengan variabel terikat (dependen) pada periode t dengan periode t-

1 (sebelumnya). Untuk mengetahui adanya autokorelasi pada 

model regresi dapat digunakan uji Durbin-Watson, yaitu dengan 

cara melihat tabel Durbin-Watson. Jika nilai dU < dW < 4-dU, 

maka tidak terjadi gelaja autokorelasi pada model regresi (Ghozali, 

2016).  

2. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model yang dibentuk dalam menerangkan variabel 

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 dependen terbatas. Sebaliknya, nilai R2 

yang mendekati satu menandakan variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan oleh variabel 

dependen (Ghozali, 2016). 

 

J. Uji Hipotesis 

1. Uji T (Uji secara Parsial) 

Uji T adalah uji hipotesis yang menggunakan distribusi t. Uji T 

digunakan untuk menguji signifikan secara parsial pengaruh variable 

independen (bebas) yaitu, iklan televisi (X1) dan citra merek (X2) 

terhadap variabel dependen (terikat) yaitu keputusan pembelian (Y). Pada 

penelitian ini, uji T dilakukan menggunakan uji dua sisi dan digunakan 
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untuk menguji hipotesis 1 dan 2, dengan taraf signifikansi α = 0,05 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Jika thitung > ttabel atau signifikansi ≤ 0,05, maka Ha diterima 

dan Ho ditolak, artinya iklan televisi (X1) atau citra merek 

(X2) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

(Y). 

b. Jika thitung ≤ ttabel atau signifikansi > 0,05, maka Ha ditolak 

dan Ho diterima, artinya iklan televisi (X1) atau citra merek 

(X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian (Y). 

2. Uji Kontribusi Terbesar (Uji Dominan) 

Uji kontribusi terbesar (dominan) digunakan untuk mengetahui 

kekuatan masing-masing variabel bebas dalam menentukan variabel 

terikatnya. Tujuan dilakukan uji dominan ini untuk mengetahui variabel 

bebas manakah yang memilih pengaruh dominan terhadap variabel 

terikat. Guna variabel-variabel bebas yang diuji dan dapat dibandingkan 

pengaruhnya terhadap variabel terikat, maka satuan koefisien regresi 

variabel-variabel bebas tersebut harus distandarisasi.  

Koefisien regresi yang distandarisasi ditunjukan dengan nilai 

BETA. Karena telah distandarisasi maka antar variabel bebas dapat 

dibandingkan sehingga peneliti dapat menemukan variabel bebas 

manakah yang memiliki pengaruh dominan terhadap variabel terikat 

(Ghozali, 2013). 
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Cara penentuan variabel bebas yang memiliki pengaruh dalam 

penelitian ini dengan membandingkan nilai Standarized Coefficient Beta. 

Apabila variabel bebas yang memiliki nilai Standarized Coefficient Beta 

lebih tinggi, maka variabel bebas tersebut adalah variabel yang memiliki 

pengaruh terbesar terhadap variabel terikat daripada variabel bebas yang 

lain.  

Ghozali (2013) mengungkapkan ada dua hal yang perlu 

diperhatikan jika menggunakan standarized beta: pertama, koefisien beta 

digunakan untuk melihat pentingnya masing-masing variabel bebas 

secara relatif dan tidak ada multikolonieritas antar variabel bebas. Kedua, 

nilai koefisien beta hanya diinterpretasikan dalam konteks variabel lain 

dalam persamaan regresi. 

 


