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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan tempat dimana dilakukannya semua 

kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan 

pada konsumen yang pernah melakukan pembelian mobil Toyota Avanza yang 

berada di Kota Malang. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis explanatory research. 

Penelitian eksplanatori merupakan penjelasan tentang apa penyebab dari 

beberapa peristiwa atau fenomena. Penjelasan kausal merupakan tipe yang 

sangat umum yang digunakan jika hubungan tentang sebab dan akibat. 

Hubungan sebab akibat dalam penelitian ini mengungkapkan pengaruh produk, 

harga, promosi dan saluran distribusi terhadap keputusan pembelian mobil 

Toyota Avanza di Kota Malang. Pendekatan pada penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif yaitu data penelitian berupa angka dan dianalisis 

menggunakan statistik (Sugiyono, 2015) 

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai karakteristik tertentu untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan 

(Sugiyono, 2015). Selain itu, populasi merupakan objek atau subjek yang 

berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan 

dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini populasinya adalah konsumen 

yang pernah melakukan pembelian mobil Toyota Avanza di Kota Malang. 
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2015). Penentuan ukuran sampel bila dalam 

penelitian menggunakan regresi berganda maka jumlah anggota sampel minimal 

10 kali dari jumlah variabel yang diteliti, maka peneliti akan mengambil jumlah 

sampel sebanyak 5 (jumlah variabel) X 22 = 110 orang. Teknik sampling yang 

digunakan pada penelitian ini adalah nonprobability sampling. Teknik 

nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel. Metode yang digunakan berupa insidental sampling, 

yaitu teknik penetuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 

dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data 

(Sugiyono, 2015.) 

D. Definisi Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2015) variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat, 

atau nilai dari orang obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Adapun definisi operasional variabel sebagai berikut:  

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator Sumber 

Produk(X1) Persepsi konsumen 

tentang produk yang 

ditawarkan oleh 

perusahaan  dapat 

memenuhi keinginan 

konsumen  

1. Spesifikasi yang 

diberikan sesuai keinginan 

2. Desain kendaraan yang 

menarik 

3. Irit bahan bakar 

Irawan dan Budhi 

(2015),  

Pratiwi dan 

Sudiksa (2014),  

Setiawan dan 

Sugiharto (2014) 
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Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator Sumber 

4. Memberikan 

kenyamanan saat 

berkendara   

5. Mesin kendaraan yang  

handal 

Harga (X2) 

 

Persepsi mengenai 

uang yang harus 

dibayarkan oleh 

konsumen untuk 

membeli mobil. 

1. Kesesuaian harga 

dengan manfaat yang 

diterima 

2. Kesesuaian harga 

dengan kualitas kendaraan 

3. Harga jual kembali yang 

stabil  

4. Harga yang bersaing 

Pratiwi dan 

Sudiksa (2014),  

Setiawan dan 

Sugiharto (2014) 

 

Promosi (X3) Persepsi konsumen 

mengenai segala 

kegiatan yang 

dilakukan 

perusahaan untuk 

mengkomunikaskan 

produknya  

 

1. Pelayanan terbaik 

sebelum pembelian 

2. Iklan mobil Toyota 

Avanza menarik 

3. Bonus yang diberikan 

saat membeli mobil 

4. Informasi tentang 

produk jelas 

Sudirman, Bachri 

dan Rombe 

(2015), Andrianto 

(2013) 

 

Saluran 

Distribusi (X4) 

Persepsi konsumen 

mengenai 

kemudahan akses  

yang diberikan oleh 

perusahan kepada 

konsumen untuk 

mendapatkan produk 

yang diinginkan 

1. Kemudahan pengiriman 

kendaraan 

2. Kecepatan pengiriman 

kendaraan 

3. Kemudahan dalam 

menemukan dealer 

4. Kemudahan akses 

dalam menjangkau dealer 

Irawan dan Budhi 

(2015),  

Pratiwi dan 

Sudiksa (2014),  

Setiawan dan 

Sugiharto (2014) 

 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Keputusan yang 

diambil konsumen 

melalukan 

pembelian mobil 

Toyota Avanza 

setelah 

memperhatikan 

alternatif  keputusan 

yang tersedia 

1. Konsumen merasa yakin 

melakukan pembelian 

Toyota Avanza 

2. Pembelian yang 

direncanakan dengan 

sedikit pertimbangan 

3. Konsumen memutuskan 

membeli Toyota Avanza 

merupakan pilihan yang 

tepat 

4. Sesuai dengan 

keinginan 

5. Konsumen dengan cepat 

memutuskan pembelian 

Toyota Avanza 

Irawan dan Budhi 

(2015),  

Pratiwi dan 

Sudiksa (2014),  

Setiawan dan 

Sugiharto (2014) 
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E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis yang digunakan data penelitian ini adalah jenis data primer. 

Menurut sugiyono (2015) sumber data primer adalah data yang langsung 

diberikan kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer dalam penelitian 

ini melalui cara menyebarkan kuesioner dengan pihak-pihak yang berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan, sumber data yang diperoleh yaitu mengenai 

pendapat pendapat responden tentang pengaruh produk, harga, promosi dan 

saluran distribusi terhadap keputusan pembelian. 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

dengan kuesioner. Menurut Sugiyono (2015) kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang  dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Kuesioner dibagikan 

kepada konsumen mobil Toyota Avanza di Kota Malang. 

2. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai 

acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat 

ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan 

menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2015). Skala likert yang 

dipergunakan secara keseluruhan untuk menunjukkan derajat setuju atau 

tidak setuju kepada setiap pertanyaan yang berkaitan dengan objek yang 

dinilai. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Skala likert mempunyai gradasi dari sangat 
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positif sampai sangat negatif, untuk keperluan analisis kuantitatif, maka 

jawaban dapat diberi skor misalnya yang dapat di klasifikasikan pada tabel 

3.2. sebagai berikut : 

Tabel 3.2  

Skala Likert 

Kategori Skor/Nilai 

Setuju/selalu/sangat positif 

Setuju/sering/positif 

Ragu-ragu/kadang-kadang/netral 

Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif 

Sangat tidak setuju/tidak pernah 

5 

4 

3 

2 

1 

    Sumber : Sugiyono (2015) 

F. Pengujian Instrumen 

Supaya data yang telah dikumpulkan dapat bermanfaat, maka 

penggunaan instrument dalam penelitian haruslah valid dan reliabel. Instrument 

yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data 

(mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang reliable adalah 

instrument yang bila digunakan beberapa kali unutk mengukur obyek yang 

sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2015). 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data 

yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

obyek penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 
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kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). 

Pengujian validitas menggunakan teknik corrected item-total 

correlation, yaitu dengan cara mengorelasi skor tiap item dengan skor 

totalnya. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah : 

(Ghozali, 2011). 

1. Jika nilai 𝑟    ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟    𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka item pertanyaan dalam angket 

berkorelasi terhadap skor total , artinya item angket dinyatakan valid. 

2. Jika nilai 𝑟    ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑟    𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka item pertanyaan atau pernyataan 

dalam angket tidak berkorelasi terhadap skor total yang artinya  item 

angket dinyatakan tidak valid. 

Validitas mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan 

suatu alat ukur (dalam hal kuesional) melakukan fungsi ukuran. Pengujian 

validitas dalam penelitian ini diambil dari nilai corrected item-total 

correlation. Untuk mengatahui valid atau tidaknya suatu item pernyataan 

yaitu dengan melihat rhitung corrected item-total correlation dan 

membandingkan dengan nilai rtabel. Nilai rtabel dengan signifikansi 5% dan n 

= 110 (jumlah responden) memiliki nilai df-108 yang diperoleh dari n-2 

atau110-2. Maka nilai rtabel sebesar 0,187. Suatu item pernyataan dapat 

dikatakan valid apabila nilai rhitung > rtabel. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu indikator cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data. Reliabel artinya dapat dipercaya 
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jadi dapat diandalkan. Reliabilitas digunakan pada satu konsep atau 

indikator yang diturunkan ke dalam beberapa indikator atau variabel yang 

berbeda maka setiap indikator atau variabel tersebut harus menghasilkan 

hasil yang sama (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015). Penelitian ini menggunakan 

metode Alpha Cronbach’s. Pengukuran validitas dan reliabilitas mutlak 

dilakukan karena jika instrument yang digunakan sudah tidak valid dan 

reliabel maka dipastikan hasil penelitiannya tidak akan valid dan reliabel 

(Sugiyono, 2015). 

Ketentuan dalam mengukur reliabilitas juga perlu diperhatikan yaitu 

sebagai berikut (Ghozali, 2011) : 

Jika nilai Alpha Cronbach’s ≥ 0,60 dari item pertanyaan dimensi adalah 

reliabel. 

G. Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan 

bagaimana produk, harga, promosi dan saluran distribusi terhadap 

keputusan pembelian mobil Toyota Avanza. Menurut Umar (2010) 

menentukan rentang skala dapat menggunakan rumus: 

 

𝑅𝑆 =
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

Keterangan : 

RS = Rentang Skala 

n = Jumlah Sampel 
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m = Jumlah Alternatif Jawaban 

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh rentang skala 

dengan perhitungan sebagai berikut: 

 

𝑅𝑆 =
110 (5 − 1)

5
 

𝑅𝑆 =
440

5
 

𝑅𝑆 = 88 

Berdasarkan perhitungan diatas, diperoleh rentang skala sebesar 88. 

Dengan demikian skala penelitian tiap kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Rentang Skala 

Interval Produk 
Harga Promosi Saluran 

Distribusi 

Keputusan 

Pembelian 

110 – 197 
Sangat tidak 

baik 

Sangat tidak 

wajar 

Sangat tidak 

menarik 

Sangat tidak 

mudah 

Sangat 

tidak setuju 

198 – 285 Tidak baik 
Tidak wajar Tidak menarik Tidak mudah Tidak 

Setuju 

286 – 373 Cukup baik Cukup wajar Cukup menarik Cukup mudah Netral  

374 – 461 Baik Wajar Menarik Mudah Setuju 

462 – 550 Sangat baik 
Sangat wajar Sangat 

menarik 

Sangat Mudah Sangat 

setuju 

 

2. Uji Asumsi Klasik  

Dalam analisis regresi terdapat beberapa asumsi yang harus 

dipenuhi sehingga persamaan regresi yang dihasilkan akan valid jika 

digunakan untuk memprediksi suatu masalah. Model regresi linier, 

khususnya regresi linier berganda dapat disebut sebagai model yang baik 

jika model tersebut memenuhi kriteria. Adapun kriteria pengujian asumsi 
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klasik yang harus dilakukan dalam model regresi linier berganda yaitu uji 

normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji 

autokorelasi. (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015) 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data merupakan uji distribusi data yang akan 

dianalisis, apakah penyebarannya normal atau tidak, sehingga dapat 

digunakan dalam analisis parametrik. Apabila data tidak berdistribusi 

normal, maka tidak dapat menggunakan analisis parametrik melainkan 

menggunakan analisis non-parametrik. Namun ada solusi jika data tidak 

berdistribusi normal, yaitu dengan menambah lebih banyak jumlah 

sampel. Penggunaan uji Kolmogorof-Smirnov (uji K-S) termasuk dalam 

golongan non parametrik. Pada uji K-S data dikatakan normal apabila 

nilai signifikasi > 0,05 (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015). 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas adalah suatu kondisi di mana terjadi 

korelasi atau hubungan yang kuat diantara variabel bebas yang 

diikutsertakan dalam pembentukan model regresi linier. Dalam analisis 

regresi, suatu model harus terbebas dari gejala multikolinieritas dan 

untuk mendeteksi apakah suatu model mengalami gejala 

multikolinieritas. Pendeteksian multikolinieritas dapat dilakukan pada 

nilai VIF (Variance Inflaction Factor). Model regresi yang baik, jika 

hasil penghitungan menghasilkan nilai VIF < 10 dan bila menghasilkan 
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nilai VIF > 10 berarti telah terjadi multikolinieritas yang serius. 

(Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015) 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedatisitas bertujuan untuk menguji model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Pengujian heteroskadastisitas pada penelitian ini 

dapat dilakukan dengan menggunakan glejser test, jika nilai signifikansi 

< 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas dan jika nilai signifikansi > 0,05 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas. (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015) 

d. Uji Autokorelasi 

Lupiyoadi dan Ikhsan (2015) uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah ada hubungan linier antara error serangkaian observasi 

yang diurutkan menurut waktu (data time series). Untuk menguji atau 

mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi digunakan Uji Durbin - 

Watson. Nilai Durbin – Watson kemudian dibandingkan dengan nilai 

d −tabel. Hasil perbandingan akan menghasilkan kesimpulan seperti 

kriteria sebagai berikut : 

1. jika d < dl, berarti terdapat autokorelasi positif. 

2. jika d > (4 – dl), berarti terdapat autokorelasi negatif. 

3. jika  du < d < (4 – dl), berarti tidak terdapat autokorelasi. 

4. jika dl < d < du atau (4 – du), berarti tidak dapat disimpulkan. 
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3. Analisis Regresi Berganda 

Menurut Lupiyoadi dan Ikhsan (2015) merupakan analisis statistik 

yang menghubungkan antara dua variabel independen atau lebih dengan 

variabel dependen Y. Tujuan analisis regresi linier berganda adalah untuk 

mengukur intensitas hubungan antara dua variabel atau lebih dan membuat 

perkiraan nilai Y atas X.  Adapun bentuk umum persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 

Keterangan : 

Y : variabel terikat (Keputusan Pembelian) 

a  : konstanta 

b1 : koefisien regresi variabel produk 

b2  : koefisien regresi variabel harga 

b3  : koefisien regresi variabel promosi 

b4  : koefisien regresi variabel saluran distribusi 

X1 : variabel produk 

X2  : variabel harga 

X3  : variabel promosi 

X4  : variabel saluran distribusi 

e  : kesalahan pengganggu / standart error 
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H. Uji Hipotesis 

Uji-t menurut Ghozali (2011) bertujuan menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi 

variabelterikat secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. 

Uji-t ini digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini. Pada penelitian 

ini uji-t yang digunakan adalah two tailed atau sering disebut uji dua arah atau 

uji dua sisi. Kunci dalam menentukan penggunaan uji dua arah yaitu dalam 

perumusan hipotesis tidak disebutkan arahnya. Untuk kriteria yang digunakan 

sebagai berikut: 

1. Jika 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  , maka 𝐻0   ditolak dan 𝐻𝑎 diterima 

2. Jika 𝑇ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka 𝐻0   diterima dan  𝐻𝑎  ditolak 

- Jika t hitung > t tabel maka variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. Diartikan bahwa produk (X1), harga (X2), 

promosi (X3) dan saluran distribusi (X4) berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian (Y). 

- Jika t hitung ≤ 0,05 t hitung maka variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Diartikan bahwa 

produk (X1), harga (X2), promosi (X3) dan saluran distribusi (X4) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (Y). 

 


