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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Malang Plaza tepatnya di jalan K.H Agus Salim

No.28, Malang. Alasan Malang Plaza dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan

ditempat tersebut banyak gerai-gerai yang menjual smartphone berbagai merek

salah satunya merek asal China sehingga lokasi ini dianggap tepat dijadikan lokasi

penelitian.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu

untuk menjelaskan variabel dan pengaruh beberapa variabel serta untuk menguji

hipotesis yang telah ditetapkan dari hasil penelitian sebelumnya, maka jenis

penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian explanatory research

(Darmawan, 2013).

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau hasil pengukuran

yang menjadi objek penelitian atau populasi merupakan objek atau subjek yang

berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan

dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2010). Populasi yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pengunjung Malang Plaza pada bulan Januari – Februari

2018 yang belum pernah atau tidak menggunakan smartphone asal China.
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2. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut (Sugiyono, 2010). Penentuan sampel dalam penelitian ini

bersifat nonprobability sampling artinya kemungkinan atau peluang seseorang

untuk menjadi anggota sampel tidak diketahui. Sehingga dilakukan

pengambilan sampel dengan menggunakan jenis purposive sampling, yaitu

pengambilan sampel berdasarkan penilaian tertentu. Penilaian tersebut yaitu

konsumen yang belum pernah atau tidak menggunakan smartphone asal China.

Menurut Roscoe (1975) dalam Widayat (2004) penentuan ukuran sampel

sebaiknya berkisar antara 30 sampai 500. Oleh sebab itu dalam penelitian ini

ditetapkan jumlah sampel sebanyak 120 orang.

D. Definisi Operasional

Variabel yang digunakan pada penelitian adalah variabel dependen yaitu niat

pembelian dan variabel independen yaitu citra merek, kualitas produk, serta country

of origin. Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan maka dibuat tabel untuk

mengetahui definisi variabel, dimensi, indikator pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Definisi dan Indikator
Definisi variabel Dimensi Indikator

Citra merek adalah
persepsi tentang merek
yang merupakan
refleksi memori
konsumen akan
asosiasinya pada merek
tertentu (Ferrinadewi,
2008).

a. Citra pembuat (corporate
image) merupakan persepsi
konsumen akan pembuat
produk dan memberikan
tanggapan dari konsumen
akan produk yang dihasilkan
oleh perusahaan.

1) Merek smartphone asal
China memiliki citra baik
dibenak konsumen.

2) Merek smartphone asal
China memiliki reputasi
yang baik.

b. Citra produk (product image)
merupakan persepsi
konsumen terhadap produk

1) Smartphone asal China
memiliki kualitas yang
bagus.
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Definisi variabel Dimensi Indikator

yang terkait dengan atribut
produk, manfaat dan jaminan
yang diberikan.

2) Smartphone asal China
memiliki perbedaan atau
unik dari produk yang
lain.

c. Citra pemakai (user image)
merupakan persepsi dari
pelanggan yang sudah
memakai produk  yang
menunjukkan selera
pelanggan dalam pemakaian.

1) Smartphone asal China
dapat memberikan
kepercayaan diri
penggunanya

2) Smartphone asal China
cenderung memberikan
informasi yang positif.

Kualitas produk adalah
kemampuan produk
yang diberikan untuk
memuaskan suatu
keinginan dan
kebutuhan konsumen
berdasarkan fungsi
produk tersebut (Kotler
& Keller, 2009).

a. Kinerja (performance) yaitu
karakteristik operasi dasar dari
suatu produk.

1) Smartphone asal China
dapat memenuhi
kebutuhan akan
komunikasi.

2) Smartphone asal China
memberikan
kenyamanan saat
berkomunikasi.

b. Fitur (features) yaitu
karakteristik pelengkap
khusus yang bisa menambah
pengalaman produk.

1) Smartphone asal China
mempunyai banyak fitur
yang dapat digunakan
seperti kamera, Wi-Fi,
memori, GPS, pemutar
musik, pemutar video
dan sebagainya.

2) Smartphone asal China
mudah  digunakan.

c. Kehandalan (reliability) yaitu
kehandalan produk yang
dinyatakan dengan kualitas
produk tersebut.

1) Smartphone asal China
memiliki sistem operasi
yang mumpuni sehingga
performanya lebih cepat
serta responsif pada saat
pemakaian.

2) Smartphone asal China
dapat digunakan dengan
baik.

d. Konformasi (conformance)
yaitu sejauh mana operasi
dasar dari sebuah produk
memenuhi spesifikasi tertentu.

1) Smartphone asal China
menyediakan produk
yang masih baru dalam
keadaan tersegel rapi.

2) Smartphone asal China
tidak mudah rusak, hang,
layar mudah rusak dan
sebagainya  sesuai
standar yang ditetapkan.
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Definisi variabel Dimensi Indikator

e. Daya tahan (durability) yaitu
usia ekonomis suatu produk
dilihat dari jumlah kegunaan
yang diperoleh sebelum terjadi
kerusakan dan keputusan
untuk mengganti produk

1) Smartphone asal China
dapat bertahan 3-5 tahun.

2) Daya tahan baterai yang
cukup lama sekitar 18
jam penggunaan normal.

f. Kemampuan memperbaiki
(serviceability) yaitu kualitas
produk ditentukan atas dasar
kemampuan memperbaiki,
mudah, cepat, dan kompeten
serta kemampuan dalam
memberikan pelayanan.

1) Smartphone asal  China
mempunyai banyak
service center yang
mudah ditemukan.

2) Smartphone memiliki
pelayanan yang baik
pada saat perbaikan.

g. Estetika (aesthetics) yaitu
menyangkut penampilan
produk yang dapat
menunjukkan keindahan
produk.

1) Penampilan smartphone
asal China sesuai dengan
gaya masa kini.

2) Tersedia pilihan warna.

h. Persepsi kualitas (perceived
quality) yaitu kualitas yang
dinilai berdasarkan reputasi
produk.

1) Smartphone asal China
mempunyai kualitas
yang tinggi.

2) Kualitas smartphone asal
China setara dengan
produk dari negara lain.

Country of origin
merupakan segala
pengaruh dari negara
asal terhadap persepsi
positif maupun negatif
konsumen atas produk
dan merek tertentu
(Tjiptono & Chandra,
2012).

a. Inovatif merupakan
kemampuan suatu negara
dalam mengolah sumber daya
yang ada sehingga
menghasilkan suatu produk
yang baru  dan berkualitas.

1) Negara China memiliki
teknologi yang canggih.

2) Negara China selalu
menjaga tingkat kualitas
produk yang baik.

b. Desain merupakan
kemampuan suatu negara
dalam mengolah suatu produk
untuk menambah nilai dalam
suatu produk tersebut
sehingga berkaitan dengan
kualitas produk tersebut.

1) Negara China memiliki
produk yang unik.

2) Negara China memiliki
berbagai macam varian
produk.

c. Prestise merupakam
kemampuan yang dimiliki
suatu negara yang dianggap
baik, istimewa, mempunyai
kehormatan, prestasi dan lain-
lain.

1) Negara China memiliki
citra dan reputasi yang
baik.

2) Negara China terkenal
akan produk yang
berkualitas.
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Definisi variabel Dimensi Indikator

d. Tenaga kerja merupakan
orang-orang yang mempunyai
pengetahuan dan keahlian
dalam dalam melakukan
pekerjaan.

1) Negara China memiliki
tenaga kerja yang
terampil.

2) Negara China memiliki
tenaga kerja yang
berkualitas.

Niat pembelian adalah
dorongan yang timbul
akibat adanya
rangsangan dari internal
maupun eksternal yang
mempengaruhi
konsumen untuk
melakukan pembelian
(Setiadi, 2010).

a. Rencana merupakan Tingkat
intensitas konsumen dalam
membuat sebuah rencana
untuk masa depan dalam
memenuhi kebutuhannya.

1) Konsumen berencana
untuk membeli
smartphone asal China.

2) Konsumen memutuskan
untuk membeli
smartphone asal China.

b. Harapan merupakan sebuah
nilai yang diharapkan akan
didapat apabila konsumen
membeli suatu produk.

1) Kepuasaan konsumen
dapat tercapai setelah
menggunakan
smartphone asal China.

2) Kenyamanan dan
kemudahaan saat
menggunakan
smartphone asal China.

c. Keinginan merupakan segala
kebutuhan tambahan terhadap
barang yang ingin digunakan
oleh setiap konsumen.

1) Konsumen tertarik
terhadap smarphone asal
China.

2) Konsumen berkeinginan
untuk membeli dan
mencoba smartphone
asal China.

E. Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini digunakan kuisioner untuk mengukur setiap variabel,

dalam kuisioner tersebut akan menggunakan metode skala Likert. Skala Likert

adalah skala yang digunakan secara luas yang mengharuskan responden untuk

menunjukkan derajat setuju atau tidak setuju kepada setiap pernyataan yang

berkaitan dengan objek yang dinilai (Widayat, 2004). Skala Likert pada penelitian

ini menggunakan 5 jenjang yang terdiri dari sangat setuju sampai sangat tidak

setuju.  Pembobotan skala Likert dapat dilihat berdasarkan tabel 3.2.
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Tabel 3.2. Skala Likert
Jawaban Nilai

Sangat Tidak Setuju 1

Tidak Setuju 2

Netral 3

Setuju 4

Sangat Setuju 5

Skala Likert dipilih dikarenakan mudah dibuat dan diukur, mudah dipahami

responden dan mengukur pada tingkat skala ordinal (Widayat, 2004). Oleh sebab

itu skala Likert dipilih karena dianggap paling tepat untuk penelitian.

F. Jenis dan Sumber Data

Data adalah bahan informasi tentang suatu objek penelitian yang diperoleh di

lokasi penelitian (Bungin, 2005). Jenis data yang digunakan berdasarkan

sumbernya yaitu data primer. Data primer adalah yang langsung diperoleh dari

sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2005).

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui menyebar kuisioner kepada

responden untuk menjawab pertanyaan penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode

kuisioner. Kuisioner merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun

secara sistematis, kemudian diberikan kepada responden untuk diisi (Bungin,

2005). Metode kuisioner dipilih karena metode ini dianggap lebih tepat dan mudah

dan menghemat waktu pada saat penelitian dilaksanakan.
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H. Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang dilakukan untuk menunjukkan

ketepatan derajat antara data yang terdapat di lapangan dengan data yang

dilaporkan peneliti (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015). Kuisioner dikatakan valid jika

mengukur apa yang seharusnya diukur dengan butir-butir pertanyaan yang

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Adapun rumus yang

digunakan untuk mencari nilai korelasi adalah korelasi Pearson Product

Moment yang dirumuskan sebagai berikut (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015).

= n∑ − (∑ )(∑ )[ ∑ − (∑ ) ][ ∑ − (∑ ) ]
Keterangan :

rxy = Koefisien korelasi antara butir dengan jumlah skor

X = Skor butir

Y = Jumlah skor

n = Banyaknya sampel.

Untuk perhitungan ini menggunakan bantuan program SPSS. Kreteria

pengujiannya adalah jika r hitung > r tabel dan alpha 5% maka dapat dinyatakan

bahwa data tersebut valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan suatu indikator yang dapat dipercaya untuk

digunakan sebagai alat pengumpul data (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015). Uji

reliabilitas dilakukan untuk menunjukan konsistensi hasil pengukuran yang



26

sama meskipun dilakukan pada waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini

menggunakan metode rumus Alpha Cronbach sebagai berikut.

R = kk − 1 ∑σσ
Keterangan:

R = Indeks reliabilitas

K = Banyaknya butir pertanyaan∑σ =   Jumlah varians butirσ =   Varians total

Kreteria pengujiannya adalah apabila nilai reliabilitas instrumen diatas 0,6

maka terdapat data yang reliabel.

I. Teknik Analisis Data

1. Rentang Skala

Menurut Umar (2000) kreteria penentuan kecenderungan jawaban

responden ditentukan berdasarkan rata-rata nilai jawaban yang dihitung

menggunakan rentang skala. Adapun rumus rentang skala sebagai berikut.

= ( − 1)
Keterangan :

RS = Rentang Skala

n = jumlah sampel

m = jumlah alternatif jawaban tiap item.
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Berdasarkan rumus rentang skala tersebut maka dapat diperoleh perhitungan

sebagai berikut.

= 120 (5 − 1)5 = 96
Data yang diperoleh kemudian diolah melalui penilaian dari setiap pernyataan

jawaban responden setelah itu hasil tersebut dikelompokkan untuk diambil

kesimpulan masing-masing variabel berdasarkan jawaban responden pada

tabel 3.3.

Tabel 3.3. Rentang Skala
Rentang

Skala

Citra Merek Kualitas Produk Country Of

Origin

Niat Pembelian

120 - 215 Sangat Buruk Sangat Buruk Sangat Buruk Sangat Rendah

216 - 311 Buruk Buruk Buruk Rendah

312 - 407 Cukup Baik Cukup Baik Cukup Baik Cukup Tinggi

408 - 503 Baik Baik Baik Tinggi

504 - 600 Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Tinggi

2. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda merupakan teknik yang digunakan untuk

mengetahui pengaruh lebih dari 2 variabel bebas terhadap variabel terikat

(Sanusi, 2011). Dengan demikian, regresi linier berganda dinyatakan dalam

persamaan matematika sebagai berikut.

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e
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Keterangan :

Y = Niat Pembelian

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

e = Variabel pengganggu (error)

X1 = Citra Merek

X2 = Kualitas Produk

X3 = Country Of Origin

J. Uji Asumsi Klasik

Menurut Lupiyoadi dan Ikhsan (2015) dalam analisis regresi harus

menggunakan uji asumsi klasik (uji prasyarat analisis). Apabila uji asumsi klasik

valid atau terpenuhi maka dapat dilakukan analisis regresi berganda.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji distribusi data yang dilakukan untuk

mengetahui apakah penyebarannya normal atau tidak. Pengujian normalitas

menggunakan uji Kolmogorif – Smirnof, data dikatakan normal apabila nilai

sign > 0,05.

2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dakan model regresi

terjadi ketidaksamaan variasi residual dari satu pengamatan ke pengamatan

yang lainnya. Adapun cara untuk mengetahui suatu model terbebas dari
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heteroskedastisitas dengan memlakukan uji Glejser. Gejala heteroskedastisitas

terjadi apabila nilai signifikannya < 0,05.

3. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah suatu kondisi di mana terjadi korelasi atau

hubungan yang kuat dantara variabel bebas yang diikutsertakan dalam

pembentukan model regresi linier. Suatu model harus terbebas dari gejala

multikolinieritas. Untuk menguji multikolinieritas denga cara melihat nilai VIF

(Variance Inflation Factor) yang menghasilkan nilai < 10, maka dapat

disimpulkan terbebas dari gejala multikolinieritas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan linier

antara error serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu. Untuk

melihat ada tidaknya gejala autokorelasi digunakan Uji Durbin-Watson yaitu

melihat tabel Durbin-Watson. Jika nilai dU < d < 4-dU maka tidak terjadi gejala

autokorelasi pada model regresi.

K. Uji Hipotesis

1. Uji t

Uji t parsial digunakan untuk menguji apakah sebuah variabel bebas

benar memberikan pengaruh terhadap variabel terikat (Lupiyoadi & Ikhsan,

2015). Dalam pengujian ini ingin diketahui apakah jika secara terpisah, suatu

variabel bebas memberikan kontribusi secara signifikan terhadap variabel

terikat.
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a. Merumuskan hipotesis

H1 : Citra merek berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian

smartphone asal China.

H2 : Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian

smartphone asal China.

H3 : Country of origin berpengaruh signifikan terhadap niat

pembelian smartphone asal China.

b. Kriteria penerimaan dan penolakan

Apabila nilai t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak artinya tidak ada

pengaruh secara parsial antara citra merek, kualitas produk, dan country of

origin terhadap niat pembelian. Sedangkan jika nilai t hiutng > t tabel maka

hipotesis diterima, artinya ada pengaruh secara parsial antara citra merek,

kualitas produk, dan country of origin terhadap niat pembelian.


