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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah Wisata Panci, berada di Jl. Raya 

Surabaya-Malang KM. 48. Dusun Sukorejo, Karang Jati, Pandaan, 

Pasuruan, Jawa Timur 67156. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Menurut Sanusi (2011:13), penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran 

yang sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari suatu subjek 

atau objek sesuai dengan fakta.  

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian untuk meneliti populasi 

atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan 

secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis (Sugiyono, 2016:16). Penelitian deskriptif dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan keterangan mengenai 

respon konsumen terhadap keputusan pembelian pada pembeli Wisata 

Panci. 
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C. Populasi dan Sempel 

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, 

2016:80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen Wisata 

Panci. Sedangkan jumlah pembeli Wisata Panci yang berubah-ubah  setiap 

waktu, maka angka populasi dalam penelitian ini tidak diketahui. Sampel 

merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah 

datang dan melakukan pembelian produk di Wisata Panci (Sugiyono, 

2016:81). 

Populasi dalam penelitian ini tidak diketahui jumlah secara pasti, 

maka peneliti akan mengambil beberapa sampel untuk mewakili populasi 

tersebut. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik pengambilan 

sampel yang ditentukan dengan rumus Ferdinand (2016) sebagai berikut : 

   N = Jumlah Indikator  x (5 sampai 10) 

Keterangan : 

 N= Jumlah sampel 

  Dalam penelitian ini terdapat 19 indikator sehingga dipilih 

sampel untuk penelitian ini : 

   N = 19 x 5 

   N  = 95 
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Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang digunakan 

sebanyak  95 orang. Sedangkan menurut Frankel dan Wallen dalam 

Widayat (2004) menyatakan bahwa besarnya sampel minimum untuk 

penelitian sebanyak 100 orang. Penelitian ini menggunakan 100 sampel 

guna menggenapkan sampel. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik purposive sampling, dimana teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan terbatas pada jenis orang tertentu yang dirasa dapat 

memberikan informasi yang diinginkan. Sedangkan kriteria sampel adalah 

konsumen yang pernah datang dan membeli produk yang dijual di Wisata 

Panci. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan dalam peelitian ini adalah variabel 

independen (X) dan variabel dependen (Y). Menurut Sugiyono (2016:39), 

variabel independen sering disebut variabel stimulus, prediktor, 

antecedent. Variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

penyebab perubahan atau juga timbulnya variabel dependen. Sedangkan 

variabel dependen sering disebut variabel output, kriteria, dan konsekuen. 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas. 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator Skala 

Pengukuran 

Persepsi 

Kualitas 

Suatu nilai yang 

ada pada sebuah 

1. Kinerja produk yang 

dirasakan oleh  

Likert 1-5 
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Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator Skala 

Pengukuran 

Produk (X1) produk, yang  

memiliki fungsi 

juga kegunaan 

yang diterima 

dan dirasakan  

oleh para 

konsumen. 

konsumen  

2. Ciri-ciri produk mudah  

untuk dikenali 

3. Produk dapat bekerja 

pada situasi tertentu 

(suhu panas tertentu) 

4. Usia Produk yang dijual 

mampu bertahan lebih 

dari 3 tahun 

5. Tampilan produk yang 

menarik 

6. Kualitas yang dirasakan 

oleh konsumen baik 

produk KW1, KW2, BS 

7. Kesesuaian antara 

kualitas produk (KW1, 

KW2, BS) dengan yang 

dijanjikan 

 

Likert 1-5 

 

 

Likert 1-5 

 

Likert 1-5 

 

Likert 1-5 

 

Likert 1-5 

Display 

Produk (X2) 

Alat yang 

digunakan untuk 

memudahkan 

konsumen 

dalam melihat 

suatu produk 

dan 

memutuskan 

untuk membeli 

produk. 

1. Produk yang dipajang 

rapi  

2. Kemudahan dalam 

mencari produk 

3. Penempatan lokasi 

produk yang tepat 

menurut kelompok 

produk 

4. Penempatan produk 

aman bagi konsumen 

5. Penempatan produk 

menarik sesuai dengan 

perpaduan warna, bentuk 

kemasan 

Likert 1-5 

 

 

Likert 1-5 

 

Likert 1-5 

Likert 1-5 

 

 

Likert 1-5 

Harga (X3) Suatu alat yang 

diberikan/dituka

rkan untuk 

mendapatkan 

1. Harga produk dapat 

dijangkau konsumen 

2. Harga lebih murah 

dibandingkan produk 

Likert 1-5 

 

 

Likert 1-5 
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Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator Skala 

Pengukuran 

produk baik 

berupa barang 

maupun jasa 

yang sama dari pesaing 

3. Harga sesuai dengan 

manfaat suatu produk 

4. Diskon yang didapatkan 

konsumen, jika membeli 

produk dalam jumlah 

banyak 

 

Likert 1-5 

 

 

Likert 1-5 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Tindakan 

konsumen 

dalam 

menentukan 

pembelian suatu 

produk 

1. Kemantapan pada suatu 

produk 

2. Kebiasaan dalam 

membeli produk karena 

manfaat yang didapat 

3. Kecepatan dalam 

membeli produk 

Likert 1-5 

 

Likert 1-5 

 

Likert 1-5 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 

kuantitatif. Data yang diperoleh dalam bentuk angka yang dapat dihitung. 

Sumber data yang digunakan untuk menunjang penelitian adalah data 

primer. Data primer diperoleh dari pembagian kuisioner kepada 

responden. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. 

Metode pengumpulan data menggunakan wawancara (interview) dan  

kuisioner (angket). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data, hanya untuk melakukan studi pendahuluan dalam menemukan 

permasalahan yang harus diteliti (Sugiyono, 2014:137). Responden 
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diberikan beberapa pertanyaan mengenai hal apa yang dirasakan tentang 

produk di Wisata Panci. 

Penelitian ini juga menggunakan kuisioner. Kuisioner adalah 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi beberapa 

pernyataan atau pernyataan tertulis kepada responden (Sugiyono, 

2016:142). 

G. Skala Pengukuran 

Dalam penelitian ini, untuk memudahkan dalam mengukur masing-

masing item pertanyaan  maka akan diberi skor atau penilaian berdasarkan 

ukuran interval, yaitu skala yang didasarkan pada ranking, diurutkan dari 

jenjang yang paling tinggi ke yang paling rendah dan juga sebaliknya. 

Skala yang digunakan adalah skala likert, skala yang didasarkan pada 

penjumlahan sikap responden dalam merespon pernyataan berkaitan 

dengan indikator atau variabel yang diukur (Sanusi, 2011:59). 

Tabel 3.2 Penentuan Skor Jawaban Kuisioner 

Jawaban Bobot Nilai 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

  



36 
 

 
 

H. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 
 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuaesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan 

yang terdapat dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk menghitung uji 

validitas, bandingkan nilai correlated item-total  correlations (r hitung) 

dengan hasil perhitungan r tabel. Jika r hitung lebih besar  dari r tabel 

dan nilai positif, maka pertanyaan atau indikator tersebut valid 

(Ghozali, 2013).  

Apabila r hitung ≥ r tabel, artinya pernyataan atau indikator 

tersebut adalah valid. Dan apabila r hitung < r tabel, artinya 

pernyataan atau indikator tersebut adalah tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dapat dikatakan 

reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan 

adalah stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Suatu variabel 

dikatakan handal apabila nilai Croanbach alpha (a) lebih besar dari 

0,6.  

Namun apabila nilai croanbach alpha lebih kecil dari 0,6 maka 

kuesioner dianggap kurang handal sehingga apabila dilakukan 
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penelitian ulang terhadap variabel-variabel tersebut pada waktu dan 

dimensi yang berbeda, kesimpulannya akan berbeda (Ghozali, 2013). 

I. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, terdapat variabel residual atau pengganggu memiliki distribusi 

normal atau tidak . Terdapat dua cara untuk mendeteksi residual 

berdistribusi normal yakni uji statistik dan analisis grafik  (Ghozali, 

2013:154). Dasar pengambilan keputusan adalah apabila data 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

maka pola tersebut berdistribusi normal. 

2. Uji Heterokedastisitas 

 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variance antara satu 

pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Model regresi yang baik 

adalah data yang tidak terjadi heterokedastisitas atau 

homoskedastisitas (Ghozali, 2013:134). Penelitian ini menggunakan 

uji gletser, dengan kriteria apabilai nilai signifikansi > 0,05 maka tidak 

terjadi heterokedastisitas. Sedangkan apabila nilai signifikansi ≤ 0,05, 

maka terjadi heterokedastisitas. 

3. Uji Multikolinearitas 

 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model 

regresi terdapat adanya korelasi antar variabel bebas. Sebuah model 
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regresi yang baik tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas 

(Independen) (Ghozali, 2013:103). Kriteria pengujian yang digunakan 

adalah : 

a. Apabila nilai Tolerance < 0,10 maka terjadi multikoleniaritas dan 

nilai VIF > 10,00 maka terjadi multikoleniaritas. 

b. Apabila nilai Tolerance > 0,10 maka terjadi multikoleniaritas dan 

nilai VIF < 10,00 maka terjadi multikoleniaritas. 

4. Uji Autokorelasi 

 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi liniear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu para 

periode t dengan t-1 atau sebelumnya. Apabila terjadi korelasi, maka 

terjadi problem autokeralasi (Ghozali, 2013:107). Uji Autokorelasi 

dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). 

Tabel 3.3 Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Ditolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tidak ada 

keputusan 

dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi 

negatif 

Ditolak 4-dl < d < 4 

Tidak ada korelasi 

negatif 

Tidak ada 

keputusan 

4-du ≤ d ≤ 4 - dl 

Tidak ada autokorelasi, 

positif atau negatif 

Tidak 

ditolak 

Du < d < 4 - du 
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J. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk menjadi acuan 

dalam analisa deskriptif. Rentang skala digunakan untuk mengetahui 

persepsi responden dan menjawab rumusan masalah mengenai 

persepsi kualitas produk, display produk, dan harga pada Wisata Panci. 

Rumus yang digunakan untuk mengukur rentang skala adalah  sebagai 

berikut : 

   
      

 
 

Keterangan : 

RS = Rentang skala 

n = Jumlah Sampel 

m = Jumlah alternatif jawaban tiap item 

 Berdasarkan rumus diatas, maka dapat ditentukan rentang 

skala, sebagai berikut : 

    
        

 
 = 80 

 Tabel 3.4 Rentang Skala 

No Skor Persepsi 

Kualitas 

Produk 

Display Produk Harga 

1 100 – 179 Sangat Buruk Sangat Buruk Sangat Mahal 

2 180 – 259 Buruk Buruk Mahal 
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Keterangan : 

a. Skor 100-179 menunjukkan bahwa persepsi kualitas produk sangat 

buruk, persepsi display produk sangat buruk, dan persepsi harga sangat 

mahal. 

b. Skor 180-259 menunjukkan bahwa persepsi kualitas produk buruk, 

display produk buruk, dan harga mahal. 

c. Skor 260-339 menunjukkan bahwa persepsi kualitas produk cukup, 

display produk cukup menarik/rapi, dan harga terjangkau. 

d. Skor 340-419 menunjukkan bahwa persepsi kualitas produk baik, 

display produk menarik/rapi, dan harga murah. 

e. Skor 420-500 menunjukkan bahwa persepsi kualitas produk sangat 

baik, display produk sangat menarik/rapi, dan harga sangat murah. 

2. Regresi Linier Berganda 

Analisis data dalam dalam penelitian ini menggunakan analisis 

liniear berganda. Menurut Lupiyoadi & Ikhsan (2015:157) analisis regresi 

berganda merupakan analisis statsistik yang menghubungkan variabel 

independen (variabel bebas) yakni (X1, X2,..,Xn) dengan variabel dependen 

No Skor Persepsi 

Kualitas 

Produk 

Display Produk Harga 

3 260 – 339 Cukup Cukup 

Menarik/Rapi 

Terjangkau 

4 340 – 419 Baik Menarik/Rapi Murah 

5 420 – 500 Sangat Baik Sangat 

Menarik/Rapi 

Sangat 

Murah 
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(variabel terikat) Y. Secara umum model regresi linier berganda adalah 

sebagai berikut  : 

Y =a+ b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan : 

Y = Keputusan Pembelian 

X1 = Persepsi Kualitas Produk 

X2 = Display Produk 

X3 = Harga 

b1 = Koefisien Regresi untuk Persepsi Kualitas Produk 

b2 = Koefisien Regresi untuk Display Produk 

b3 = Koefisien Regresi untuk Harga 

e = Residual 

K. Uji Hipotesis 

1. Uji t 

 

Uji t merupakan uji yang digunakan oleh peneliti untuk menguji 

beda mean dari dua kelompok sampel. Tujuannya ialah untuk 

membandingkan rata-rata dari dua kelompok sampel yang tidak 

berhubungan antara satu dengan yang lainnya (Lupiyoadi & Ikhsan, 

2015: 122). 

 Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

variabel independen (X1, X2, .... Xn) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen (Y). Dalam hal ini variabel 

kualitas produk, display produk dan harga secara parsial berpengaruh 
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terhadap variabel keputusan pembelian. Kriteria pengujian sebagai 

dasar pengambilan keputusan, sebagai berikut : 

a. Apabila t hitung  > t tabel  atau nilai sig < 0,05 maka hipotesis diterima

(variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat).

b. Apabila t hitung  ≤ t tabel  atau nilai sig ≥ 0,05  maka hipotesis ditolak

(variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat).

2. Uji F

Uji statistik F merupakan uji simultan. Uji ini bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi yang didapatkan benar dan diterima. 

Uji simultan bertujuan untuk menguji apakah antara variabel kualitas 

produk, display produk, harga dan variabel keputusan pembelian 

memiliki hubungan linier. Kriteria pengujian sebagai dasar 

pengambilan keputusan, sebagai berikut : 

a. Apabila Fhitung ≤ F tabel , maka variabel bebas tidak berpengaruh

terhadap variabel terikat.

b. Apabila Fhitung > F tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap

variabel terikat.


