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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Toko Erafone Mall Olympic Garden Lantai 

3 No. 12, Jl. Kawi No. 24, Kauman, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. 

 

B. Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah 

dikemukakan di latar belakang, maka penelitian ini berusaha untuk 

mendapatkan informasi dari responden yang sudah ditentukan dan pernah 

melakukan pembelian produk Toko Erafone, oleh karena itu peneliti 

menggunakan jenis penelitian explanatory research. Metode explanatory 

research merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan 

hubungan kausal (sebab akibat) antara satu variabel dengan variabel yang lain, 

sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. Dari 

variabel tersebut dicari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen (Sugiyono, 2014). 

Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih, peneliti bertujuan untuk 

memperoleh data yang valid dan teruji dari hasil penelitian yang dilakukan 

pada sampel yang nantinya hasil penelitian tersebut digunakan sebagai bahan 

untuk menganalisa dan menguji pengaruh dari iklan dan atribut produk 

terhadap keputusan pembelian. 
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C. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

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

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang membeli produk iPhone 

X di toko Erafone Malang.  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi (Sugiyono, 2014). Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen 

yang pernah menggunakan iPhone X, pernah melihat iklan dalam bentuk 

apapun tentang smartphone iPhone X, serta pernah melakukan pembelian 

iPhone X di toko Erafone Malang.  

Fankel dan Wallen dalam Widayat (2004) menyarankan besar sampel 

minimum untuk penelitian deskriptif sebanyak 100. Jumlah sampel yang 

ditentukan oleh peneliti adalah 100 orang konsumen yang menjadi konsumen 

toko Erafone Malang. 

 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel adalah metode non probability sampling 

yaitu pengambilan sampel yang tidak memberi peluang sama bagi setiap unsur 

atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode non probability 

sampling dipilih sebagai cara pengambilan sampel karena bila besarnya peluang 

populasi untuk terpilih sebagai sampel tidak diketahui (Sugiyono, 2014). 
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Kemudian cara yang digunakan yaitu purposive sampling yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). Kriteria 

sampel dalam penelitian ini adalah : 

1. Konsumen yang pernah menggunakan dan pernah melihat iklan 

smartphone iPhone X. 

2. Konsumen yang melakukan pembelian iPhone X di toko Erafone Malang. 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

Menurut Arikunto (2009), variabel adalah objek penelitian atau apa 

yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Operasional variabel pada 

penelitian ini, dijelaskan di tabel 3.1, sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Konsep 

Operasional 
Indikator Item 

Skala 

Pengukuran 

Iklan (X1) 

merupakan media 

promosi yang 

digunakan untuk 

mengingatkan, 

membujuk dan 

memberi 

informasi produk 

kepada konsumen 

agar melakukan 

pembelian. 

1. Public Presentation 

2. Pervasiveness 

3. Amplified 

Expressiveness 

4. Impersonality 

1. Makna/inti pesan utama 

yang disampaikan dari 

iklan dapat ditangkap 

oleh konsumen sasaran. 

2. Frekuensi/intensitas 

iklan yang berulang-

ulang ditayangkan. 

3. Tampilan iklan produk 

yang memiliki daya 

tarik. 

4. Bahasa iklan yang 

digunakan tidak bersifat 

memaksa 

Likert 1-5 

Atribut Produk 

(X2) merupakan 

pengembangan 

suatu produk atau 

jasa yang 

melibatkan 

1. Kualitas produk, 

kemampuan 

produk yang 

dirasakan 

konsumen. 

 

 

1. IPhone X terbukti 

sebagai smartphone 

inovatif yang tahan 

cipratan air ataupun 

debu. 
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Konsep 

Operasional 
Indikator Item 

Skala 

Pengukuran 

penentuan 

manfaat yang 

akan diberikan. 

2. Fitur produk, ciri 

dari produk yang 

membedakannya 

dengan pesaing. 

3. Desain produk, 

pola rancangan 

yang ada pada 

produk. 

4. Merek, simbol 

atau desain 

(rancangan) 

tentang produk 

agar mudah 

mengetahui 

identitas tentang 

produk. 

5. Kemasan, tempat 

pelindung atau 

wadah bagi 

produk agar dapat 

terlindungi dan 

lebih aman. 

6. Layanan 

Pelengkap, 

kegiatan atau 

manfaat yang 

ditawarkan kepada 

kosumen 

mengenai suatu 

produk. 

7. Jaminan, janji 

yang merupakan 

kewajiban dari 

produsen atau 

produk kepada 

konsumennya. 

2. IPhone X memiliki fitur 

keamanan pengguna 

(face ID) yaitu sistem 

sensorik pengenalan 

wajah yang bekerja 

dengan baik. 

3. IPhone X memiliki 

tampilan/desain layar 

penuh yang sempurna 

dalam genggaman atau 

memukau pandangan. 

4. IPhone X memiliki 

identitas/logo apple 

pada produk yang 

membuatnya mudah 

dikenali. 

5. IPhone X memiliki 

kotak pelindung yang 

sangat aman dalam 

menjaga produk. 

6. Kemampuan karyawan 

dalam memberikan 

informasi, saran, 

ataupun perhatian 

kepada kosumen tentang 

produk. 

7. Jaminan karyawan 

dalam memberi 

perlindungan atas 

produk yang dibeli (jika 

barang yang dibeli 

rusak, maka akan 

diganti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likert 1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

merupakan 

tindakan yang 

diambil oleh 

konsumen setelah 

mempertimbangk

1. Kemantapan pada 

suatu produk 

2. Kemantapan 

dalam membeli 

produk 

3. Kecepatan dalam 

mengambil 

keputusan 

1. Konsumen yakin untuk 

memutuskan membeli 

produk. 

2. Konsumen telah mantap 

untuk membeli produk. 

3. Konsumen memutuskan 

pembelian cepat pada 

produk. 

Likert 1-5 
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Konsep 

Operasional 
Indikator Item 

Skala 

Pengukuran 

an berbagai aspek 

untuk membeli 

suatu produk atau 

menggunakan 

suatu jasa. 

 

F. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Data yang diperoleh dalam bentuk angka yang dapat dihitung. Sumber data 

yang digunakan adalah data primer. Data primer diperoleh dari hasil 

penyebaran kuisioner kepada responden yang telah ditentukan, dalam 

penelitian ini adalah konsumen yang pernah menggunakan dan pernah melihat 

iklan dalam bentuk apapun tentang smartphone iPhone X serta pernah 

melakukan pembelian smartphone iPhone X.  

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner. 

Kuisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi beberapa pernyataan atau pernyataan tertulis kepada responden 

(Sugiyono, 2014). 
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H. Teknik Penskalaan Data 

1. Skala Likert  

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena 

(Sugiyono, 2014). Skala likert terdapat 5 titik untuk menelaah seberapa 

kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan susunan sebagai 

berikut : 

Tabel 3.2  

Tabel Penilaian Jawaban 

No 
Jenis 

Jawaban 
Bobot Iklan 

Atribut 

Produk 

Keputusan 

Pembelian 

1 
SS   = Sangat 

Setuju 
5 

Iklan sangat 

menarik 

Atribut produk 

sangat baik 

Sering 

membeli 

2 S     = Setuju 4 Iklan menarik 
Atribut produk 

baik 
Membeli 

3 N     = Netral 3 
Iklan cukup 

menarik 

Atribut produk 

cukup baik 

Terkadang 

membeli 

4 
TS   = Tidak 

Setuju 
2 

Iklan kurang 

menarik 

Atribut produk 

buruk 

Tidak 

membeli 

5 
STS = Sangat 

Tidak Setuju 
1 

Iklan tidak 

menarik 

Atribut produk 

sangat buruk 

Tidak 

menginginkan 

produk 

Sumber: data diolah 

I.  Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Valid menunjukkan derajad ketepatan antara data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan 

oleh peneliti (Sugiyono, 2014). Untuk menguji valid atau tidaknya 

instrument penelitian, peneliti menggunakan rumus korelasi product 

moment. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 
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Keterangan : 

rxy  = koefisien korelasi 

n  = banyaknya subjek 

X  = Nilai Pembanding 

Y  = Nilai dari instrument yang dicari validitasnya 

Kriteria keputusan adalah apabila rhitung > rtabel, artinya pernyataan atau 

indikator valid. Kemudian, apabila rhitung < rtable, artinya pernyataan atau 

indikator tidak valid.  

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuisioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuisioner dapat dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas 

menggunakan rumus Cronbach’s Alpha. Suatu variabel dikatakan handal 

apabila nilai cronbach’s alpha (α) lebih besar dari 0,6. Apabila nilai 

cronbach’s alpha lebih kecil atau sama dengan 0,6 maka kuisioner 

dianggap kurang handal sehingga apabila dilakukan penelitian ulang 

terhadap variabel-variabel tersebut pada waktu dan dimensi yang berbeda, 

kesimpulannya akan berbeda (Ghozali, 2009). Rumus cronbach’s alpha 

seperti berikut : 

    (
 

   
)( 

∑  
 

  
 ) 
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Keterangan : 

     = reliabilitas instrument 

   = banyak butir pertanyaan 

∑  
   = jumlah varian butir 

  
    = varian total  

 

J. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 

2012). Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan menggunakan analisis 

statistik Kolmogorov Smirnov Test. 

2. Uji Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya (Ghozali, 2012). Pengujian dalam penelitian ini 

menggunakan uji glejser. 

3. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (Ghozali, 2012). 

Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan VIF (variance 

inslation factor) dengan asumsi sebagai berikut: 
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a. Berdasarkan nilai tolerance  

Jika Tolerance > 0,10 maka model regresi dinyatakan tidak terdapat 

gejala multikolinearitas. 

Jika Tolerance ≤ 0,10 maka model regresi dinyatakan terdapat gejala 

multikolinearitas. 

b. Berdasarkan nilai VIF 

Jika VIF < 10,00 maka model regresi dinyatakan tidak terdapat gejala 

multikolinearitas. 

Jika VIF ≥ 10,00 maka model regresi dinyatakan terdapat gejala 

multikolinearitas. 

 

K. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Menurut 

Lupiyoadi & Ikhsan (2015), analisis regresi linear berganda merupakan analisis 

statistik yang menghubungkan variabel independen (variabel bebas) yakni (X1, 

X2,…,X3) dengan variabel dependen (variabel terikat) Y. Alat yang digunakan untuk 

menganalisis data yaitu menggunakan program SPSS dengan rumus statistik : 

                

Keterangan : 

    = Keputusan Pembelian 

   = Konstanta 

       = Koefisien Regresi 

     = Iklan 

     = Atribut Produk 

   = Standard Error 
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L. 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). 

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 iklan dan atribut 

produk secara parsial berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian. 

Rumusan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0 : b1, b2 = 0 maka tidak ada pengaruh dari variabel bebas (iklan dan atribut 

produk) secara parsial terhadap variabel terikat (keputusan pembelian). 

Ha : b1, b2 ≠ 0 maka ada pengaruh dari variabel bebas (iklan dan atribut produk) 

secara parsial terhadap variabel terikat (keputusan pembelian). 

Kriteria pengujian sebagai dasar pengambilan keputusan adalah sebagai 

berikut: 

a. Apabila thitung < ttabel atau nilai Signifikasi > 0,05, maka H0 diterima 

dan Ha ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas secara 

individual tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

b. Apabila thitung > ttabel atau nilai Signifikasi < 0,05, maka Ha diterima 

dan H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas secara 

individual berpengaruh terhadap variabel terikat. 
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2. Uji F 

Uji statistik F merupakan uji simultan yang bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi yang didapatkan benar dan diterima. Uji 

simultan bertujuan untuk menguji apakah antara variabel iklan, atribut 

produk dan keputusan pembelian memiliki hubungan linier. Rumusan 

hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0 : b1, b2 = 0 maka tidak ada pengaruh dari variabel bebas (iklan dan 

atribut produk) secara simultan terhadap variabel terikat (keputusan 

pembelian). 

Ha : b1, b2 ≠ 0 maka ada pengaruh dari variabel bebas (iklan dan atribut 

produk) secara simultan terhadap variabel terikat (keputusan pembelian). 

Kriteria pengujian sebagai dasar pengambilan keputusan adalah sebagai 

berikut: 

a. H0 : Apabila Fhitung < Ftabel atau nilai Signifikasi > 0,05, maka H0 

diterima dan Ha ditolak, yang artinya variabel bebas secara bersama-

sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

b. Ha : Apabila Fhitung > Ftabel atau nilai Signifikasi < 0,05, maka H0 

ditolak dan Ha diterima, yang artinya variabel bebas secara bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel terikat. 

3. Uji Variabel Dominan/Kontribusi Terbesar 

Untuk mengetahui variabel yang dominan atau kontribusi terbesar 

adalah dengan melihat nilai standardized coefficient beta. Standardized 

coefficient beta adalah variabel-variabel yang datanya telah distandarisasi 
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dengan standar deviasi masing-masing variabel, baik variabel bebas 

maupun variabel terikatnya. 

Standardized coefficient beta digunakan untuk persamaan regresi 

yang berfungsi untuk mengetahui pengaruh dan sumbangan efektif yang 

diberikan antara variabel bebas (iklan dan atribut produk) terhadap 

variabel terikat (keputusan pembelian), namun hanya berlaku pada saat itu 

juga dengan sampel itu pula. Sebagai contoh, jika nilai coefficient beta 

iklan (X1) ≤ nilai coefficient beta atribut produk (X2) maka dikatakan 

bahwa variabel atribut produk adalah variabel yang berkontribusi terbesar 

pengaruhnya terhadap keputusan pembelian (Y). 




