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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana seluruh kegiatan penelitian 

akan dilakukan oleh penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di beberapa 

dealer resmi Honda yang berada di Kabupaten Lamongan, yaitu dealer SPS 

Motor Lamongan di Jalan Panglima sudirman Deket Kulon Kecamatan 

Lamongan, Bonanza Motor Babat di Jalan Bedahan Kecamatan Babat dan 

Eka Karunia Motor di Jalan Sunan Drajat 12 Kecamatan Lamongan. Hal 

tersebut dikarenakan, SPS Motor Lamongan merupakan dealer Honda 

pertama di Kabupaten Lamongan yang berdiri pada tahun 1997 dan sudah 

memiliki 13 cabang yang tersebar di wilayah strategis di Indonesia. Bonanza 

Motor Babat dipilih karena merupakan dealer resmi Honda terbesar yang ada 

di kecamatan Babat. Eka Karunia Motor dipilih karena  

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Menurut Kuncoro (2013), penelitian deskriptif meliputi 

pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai 

status terakhir dari subjek penelitian. Penelitian ini berupaya untuk 

memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat dari suatu situasi. 
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Penelitian kuantitatif merupakan penelitian untuk meneliti populasi 

atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan secara 

acak, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

(Sugiyono, 2014). 

 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek 

yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2014). 

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen sepeda motor Honda BeAT. 

Karena jumlah pembeli sepeda motor Honda BeAT di Lamongan berubah-

ubah setiap waktu, maka angka populasi dalam penelitian ini tidak diketahui. 

Sehingga perlu dilakukan sampling.  

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2014). Untuk mengukur jumlah sampel dalam penelitian, 

menurut Sugiyono (2014), ukuran sampel untuk setiap penelitian harus berada 

antara 30 sampai 500. ). Jumlah sampel minimum untuk penelitian deskriptif 

adalah sebanyak 100 responden (Widayat, 2004). Jadi dalam penelitian ini 

jumlah yang akan dipakai adalah 100  responden, karena masih dalam range 

30-500. 

 Penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling, yaitu elemen 

pada populasi tidak mempunyai peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. 

Metode yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel 
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dengan pertimbangan tertentu yang dirasa dapat memberikan informasi yang 

dibutuhkan. Pertimbangan tersebut adalah pembeli sepeda motor Honda BeAT 

dengan usia minimal 18 tahun.  

 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 

independen (X) dan variabel dependen (Y). Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah desain produk, promosi dan harga. Sedangkan, variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian. Berdasarkan 

penjelasan dari teori, dapat diketahui definisi operasional, indikator dan 

pengukurannya pada tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran variabel 

Variabel Definisi Operasional Indikator 

Desain produk (X1)  Keseluruhan elemen 

produk yang 

mempengaruhi 

penampilan dan fungsi 

dari suatu produk. 

1. Bentuk 

2. Fitur 

3. Mutu kinerja 

4. Mutu kesesuaian 

5. Daya tahan 

6. Kehandalan 

7. Mudah diperbaiki 

8. Gaya 

Promosi (X2)  Komunikasi yang 

diberikan untuk 

memperkenalkan dan 

meyakinkan konsumen 

akan suatu produk. 

1. Iklan 

2. Penjualan personal 

3. Pemasaran lansung 

Harga (X3)  Sejumlah nilai yang 

ditetapkan produsen untuk 

kemudian dibayar oleh 

konsumen yang ingin 

merasakan produk 

tersebut. 

 

1. Pricelist atau daftar 

harga. 

2. Diskon. 

 

Keputusan 

Pembelian (Y)  

Suatu tindakan yang 

dilakukan konsumen baik 

1. Keinginan untuk 

membeli produk. 
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Variabel Definisi Operasional Indikator 

sebelum maupun sesudah 

membeli. 

2. Prioritas pembelian 

pada produk, 

3. Rekomendasi dari 

orang-orang terdekat. 

4. Pertimbangan 

kebutuhan dari 

produk. 

5. Keinginan untuk 

membeli ulang. 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2014). Data primer diperolah dari pembagian 

kuesioner kepada responden.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

kuesioner (angket) yang merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan yang tertulis kepada responden, dengan 

harapan dapat memberi informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan 

penelitian (Sugiyono, 2014).  

 

G. Skala Pengukuran 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala 

likert berguna untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2014). Dengan skala 
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likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator yang mewakili 

variabel penelitian. Dimana, indikator-indikator tersebut dapat dijadikan 

untuk penyusunan item-item instrumen yang berupa pertanyaan maupun 

pernyataan. Pada penenilitian ini, setiap jawaban dari item penelitian 

menggunakan lima skor penilaian skala likert, dimana skor ini menyatakan 

tingkatan dari yang positif hingga ke negatif, skor dalam skala likert ini dapat 

dilihat pada tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2 Skala Likert 

Kategori Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

 

H. Teknik Pengujian Instrumen 

Agar data yang diperoleh mempunyai tingkat kevalidan dan konsistensi 

yang tinggi, instrumen penelitian yang digunakan harus valid dan reliabel. Uji 

validitas dan reliabilitas pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur kevalidan suatu 

kuesioner. Kuesioner dinyatakan valid adalah apabila item pertanyaan 

yang terdapat dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dalam penelitian 

ini menggunakan Pearson Correlation adalah dengan menghitung 

korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. 
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Jika nilai r hitung positif serta r hitung ≥ r tabel, maka butir atau 

variabel tersebut valid (Kuncoro, 2013). 

b. Uji Reliabilitas 

Suatu instrumen yang mempunyai reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa instrumen tersebut memiliki kehandalan untuk 

digunakan suatu pengukuran. Uji reliabilitas atau kehandalan dapat 

dimiliki suatu kuesioner apabila jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Menurut 

Arikunto (2010), pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan rumus Alpha Cronbach sebagai berikut: 

𝜏𝑖𝑖 =  
(𝑘)

(𝑘 − 1)
 (1 −  

∑ 𝜎𝑡
2

𝜎𝑡
2 ) 

Keterangan: 

𝜏𝑖𝑖  = reliabilitas instrumen 

𝑘 = banyaknya butir pertanyaan 

∑ σt
2  = jumlah varians butir 

𝜎𝑡
2 = varians total 

Adapun kriteria dari reliabilitas adalah sebagai berikut: 

1) Apabila nilai alpha cronbach ≥ 0,6 = reliabel 

2) Apabila nilai alpha cronbach < 0,6 = tidak reliabel 

 

 

 

I. Uji Asumsi Klasik 
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Uji asumsi klasik ini digunakan untuk memberikan kepastian bahwa 

persamaan regresi yang digunakan memiliki ketepatan perkiraan, tidak bias dan 

konsisten. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel yang 

digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Penelitian 

berdistribusi normal apabila uji Kolmogorov–Smirnov memiliki nilai 

signifikansi >0,05 (Santoso, 2012). 

2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan korelasi yang terjadi antara residual periode t dan pada 

periode t-1 (sebelumnya). Untuk mendeteksi autokorelasi dapat 

menggunakan uji Durbin Watson.  

3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model 

regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Jika terjadi korelasi diantara variabel bebas, maka hal 

tersebut dinamakan multikolinearitas. Multikolineritas dapat dideteksi 

dengan melihat nilai variance inflating factor (VIF) dari hasil analisa 

regresi, jika VIF > 10 maka terdapat gejala multikolinearitas yang 

tinggi, namun jika VIF < 10 maka tidak terdapat gejala 

multikoliniearitas (Gujarati, 2012). 
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4. Uji Heteroskedasititas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari nilai residual dari pengamatan 

satu ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut dengan 

homokedastisitas. Namun, bila varians berbeda dari pengamataan satu 

ke pengamatan yang lain disebut heteroskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah yang homokedastisitas.Salah satu cara untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan 

melakukan uji Glejser (Ghozali, 2013). Gejala heteroskedastisitas 

terjadi apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05. 

J. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi liner berganda. 

Analisis regresi linear berganda pada dasarnya merupakan perluasan dari 

regresi linear sederhana, dimana menambah jumlah variabel bebas yang 

sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih. Seperti dalam penelitian ini, 

menggunakan variabel bebas yaitu desain produk, promosi dan harga 

terhadap variabel terikat yakni keputusan pembelian, dengan model menurut 

Lupiyoadi & Ikhsan (2015) sebagai berikut: 

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan: 

Y = Keputusan Pembelian 

a = Konstanta 

b1 = Koefisien Regresi untuk Desain Produk 
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b2 = Koefisien Regresi untuk Promosi 

b3 = Koefisien Regresi untuk Harga 

X1 = Desain Produk 

X2 = Promosi 

X3 = Harga 

e = Error term 

 

K. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan 

dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi 

(tidak terkontrol). Uji hipotesis untuk penelitian ini terdiri dari: 

1. Uji T 

Uji statistik t (parsial) pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel secara individual dalam 

menerangkan variabel terikat (Kuncoro, 2004). Pengujian t pada 

dasarnya memiliki kriteria sebagai berikut: 

a. Jika nilai sig < 0,05 = variabel bebas dalam penelitian ini yaitu 

desain produk, promosi dan harga berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel terikat yakni keputusan pembelian. 

b. Jika nilai sig > 0,05 = variabel bebas dalam penelitian ini yaitu 

desain produk, promosi dan harga tidak berpengaruh  secara 

parsial terhadap variabel terikat yakni keputusan pembelian. 

2. Uji F 
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Uji statistik F (simultan) pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2004). 

Pengujian F pada penelitian ini memiliki kriteria sebagai berikut: 

a. Jika nilai sig < 0,05 = maka variabel bebas dalam penelitian ini 

yaitu desain produk, promosi dan harga tidak berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu keputusan 

pembelian. 

b. Jika nilai sig > 0,05 = maka variabel bebas dalam penelitian ini 

yaitu desain produk, promosi dan harga berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat. 

 


