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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bookstore UMM. Jalan Raya Tlogomas 

No.50 dan lingkup Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Jawa Timur. 

Hal yang menjadi pertimbangan ialah karena konsumen Bookstore UMM 

kebanyakan dari masyarakat sekitar Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

B. JenisPenelitian 

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas 

maka jenis penelitian yang digunakan adalah metode survey. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif, didefinisikan sebagai metodelogi riset 

yang berupaya untuk mengkuantifikasi data dan  menerapkan analisis statistik 

tertentu (Malhottra, 2005). Sehingga dapat mengetahui informasi mengenai 

pengaruh kualitas layanan dan harga terhadap keputusan pembelian 

konsumen Bookstore UMM. 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional dalam penelitian ini diolah dari berbagai ahli, 

sumber dan penelitian terdahulu. Mengingat definisi operasional dapat 

didasarkan pada satu atau lebih referensi yang disertai dengan alasan 

penggunakan definisi tersebut. Definisi operasional variabel penelitian ini 

kemudian diuraikan menjadi indikator sebagai berikut:  
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Tabel 3. 1 DefinisiOperasional Variabel 

 

No. Variabel Definisi 

Konsep 

Definisi 

Operasional 

Dimensi  Indikator  

1. Kualitas 

Layanan 

 (X1) 

Kualitas 

adalah totalitas 

fitur dan 

karakteristik 

produk atau 

jasa yang 

bergantung 

pada 

kemampuanny

a untuk 

memuaskan 

kebutuhan 

yang 

dinyatakan 

atau trsirat. 

Kotler & 

Keller (2009) 

Kualitas layanan 

adalah aktivitas 

karyawan 

Bookstore 

UMM  atas 

pelayanan untuk 

memudahkan 

konsumen 

menemukan 

buku yang 

diinginkan. 

- Keandalan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Menyediakan 

layanan seperti 

yang dijanjikan 

- Dapat 

menangani 

masalah yang 

dihadapi 

konsumen 

- Melakukan 

layanan dengan 

benar pada kali 

pertama 

- Memberikan 

layanan pada 

waktu yang 

dijanjikan 

Parasuraman, 

Zeithnal & Berry 

(1988) 

- Daya Tanggap - Layanan cepat 

kepada 

konsumen 

- Kesediaan 

membantu 

konsumen 

- Siap untuk 

menaggapi 

permintaan 

konsumen 

Parasuraman, 

Zeithnal & Berry 

(1988) 

- Jaminan  

 

 

 

 

- Karyawan dapat 

menanamkan 

keyakinan pada 

konsumen 

 

- Membuat para 

konsumen 

merasa aman 
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No. Variabel Definisi 

Konsep 

Definisi 

Operasional 

Dimensi  Indikator  

dalam transaksi 

mereka 

- Karyawan 

bersikap sopan 

pada konsumen 

- Karyawan yang 

memiliki 

pengetahuan 

untuk menjawab 

pertanyaan 

konsumen 

- Jam kerja yang 

nyaman 

Parasuraman, 

Zeithnal & Berry 

(1988) 

- Empati  - Memberikan 

perhatian 

khusus kepada 

konsumen 

- Karyawan 

peduli dengan 

konsumen 

- Melayani 

konsumen 

dengan sepenuh 

hati 

- Karyawan 

memahami 

kebutuhan 

konsumen 

Parasuraman, 

Zeithnal & Berry 

(1988) 

- Bukti Fisik - Peralatan yang 

modern 

- Fasilitas visual 

yang menarik 

- Karyawan 

memiliki 

penampilan 

yang rapi dan 

profesional 
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No. Variabel Definisi 

Konsep 

Definisi 

Operasional 

Dimensi  Indikator  

Parasuraman, 

Zeithnal & Berry 

(1988) 

2. Harga (X2) Harga adalah 

sejumlah uang 

yang 

ditagihkan atas 

suatu produk 

dan jasa atau 

jumlah dari 

nilai yang 

ditukarkan 

para pelanggan 

untuk 

memperoleh 

manfaat dari 

memiliki atau 

menggunakan 

suatu produk 

atau jasa. 

Kotler dan 

Amstrong 

(2008) 

Harga adalah 

sejumlah uang 

yang dibayarkan 

oleh konsumen 

atas jasa yang 

didapat dan 

buku yang ingin 

dimiliki. 

 - Keterjangkauan 

harga buku  

- Kesesuaian 

harga dengan 

kualitas buku 

yang dijual  

- Daya saing 

harga buku  

- Kesesuaian 

harga dengan 

manfaat  

 

Sumber : Kotler 

dan Amstrong 

(2008) 

3. Keputusan 

Pembelian 

 (Y) 

Keputusan 

pembelian 

adalah 

pemilihan 

suatu tindakan 

dari dua atau 

lebih pilihan 

alternatif. 

Schiffman dan 

Kanuk (2007) 

Keputusan 

pembelian 

adalah 

konsumen telah 

mengevaluasi 

buku dan 

melakukan 

transaksi 

pembelian. 

 - Kemantapan 

dalam membeli 

- Lama waktu 

memutuskan 

pembelian 

- Akan 

memberikan 

rekomendasi 

kepada orang 

lain 

- Akan 

melakukan 

pembelian ulang 

Kotler dan Keller 

(2007) 
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau hasil pengukuran 

yang menjadi obyek penelitian atau populasi merupakan obyek atau subjek 

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

berkaitan dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2014). Populasi dalam 

penelitian ini adalah konsumen Bookstore UMM. 

2. Sampel 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah nonprobability sampling. Nonprobability sampling merupakan 

metode sampling yang tidak memberikan peluang yang sama bagi seluruh 

anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2014). 

Tehnik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive 

sampling, dimana karakteristik responden yang terpilih merupakan 

konsumen yang pertama kali membeli buku di Bookstore UMM selama satu 

tahun terakhir.  

Jumlah sampel yang diambil oleh peneliti berjumlah 100 karena tidak 

diketahui populasinya dan tidak menggunakan rumus karena teknik yang 

dipakai adalah nonprobability sampling dengan purposive sampling. Rumus 

dipakai ketika menggunakan probability sampling dan diketahui 

populasinya. Hal ini dirasa cukup karena ukuran sampel minimum untuk 

penelitian survey adalah 100 responden (Roscoe, 1975 yang dikutip 

Sekaran, 2006). 
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E.  Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh 

langsung dari subjek penelitian melalui survei lapangan yang dilakukan 

dengan menggunakan penyebaran kuesioner pada konsumen Bookstore 

Umm. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak 

langsung dalam penelitian atau dari pihak lain yang terkait dengan objek 

yang diteliti. Pada penelitian ini data sekunder yang dimiliki adalah data 

penjualan buku Bookstore UMM. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan teknik observasi dengan pendekatan penyebaran kuesioner. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab (Sugiyono,  2014). Dalam penelitian ini kuisioner dirancang 

untuk mendapatkan informasi mengenai variabel kualitas layanan, harga dan 

keputusan pembelian. Bentuk kuesioner yang akan dibuat adalah kuesioner 

yang disusun berdasarkan item-item dengan menggunakan skala likert. 
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G. Teknik Pengukuran Data 

Teknik Pengukuran Data yang digunakan oleh peneliti untuk 

memberikan jawaban pada setiap item jawaban adalah dengan menggunakan 

skala likert. Menurut Sugiyono (2014) skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Skala likert yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel, untuk menganalisis secara kualitatif jawaban dibagi menjdi lima 

kategori. Pada penelitian ini setiap jawaban variabel keandalan, daya tanggap, 

jaminan, empati, bukti fisik dan keputusan pembelian menggunakan sistem 

nilai dengan dasar likert  yang dapat diklarifikasi seperti pada tabel 3.1 

berikut: 

Tabel 3. 2 Skala Likert 
Kategori Skor/Nilai 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Netral (N) 3 

Setuju (S) 4 

Sangat Setuju (SS) 5 

Sugiyono(2014) 

Responden dalam mengisi kuesioner diharuskan memiliki salah satu 

dari ke lima pilihan alternatif jawaban yang tersedia. Bobot atas skor 

dijumlahkan menjadi nilai total. Dimana nilai total yang besar menunjukkan 

nilai pengaruh yang positif terhadap varibel dependen, yaitu keputusan 

pembelian.  
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H. Teknik Pengujian Instrumen  

Agar data yang diperoleh mempunyai tingkat akurasi dan konsistensi 

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

dan reliabilitas pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

a.  Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner 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 (Imam Ghozali, 2013). 

b. 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 

croanvach alpha (a) lebih besar dari 0,6. 

Namun apabila  croanvach alpha lebih kecil dari 0,6 maka kuiesioner 

dianggap kurang handal sehingga apabila dilakukan penelitian ulangterhdap 

variabel-variabel tersebut pada waktu dan dimensi  yang berbeda, 

kesimpulanya akan berbeda (Imam Ghozali, 2013). 
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I. Teknik Analisis Data  

1. Distribusi Index 

Analisis Indeks jawaban per variabel ini bertujuan mengetahui 

gambaran deskriptif mengenai responden dalam penelitian ini. Terutama 

mengenai variabel-variabel penelitian yang digunakan. Dalam penelitain 

ini menggunakan teknik analisis indeks persepsional (Widyanto dan 

Prasilowati, 2015) yang menggambarkan responden atas item-item 

pertanyaan yang diajukan. Teknik skoring yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan skor maksimal 5 dan minimal 1, maka 

perhitungan indeks jawaban responden dengan rumus berikut: 

Nilai Indeks = {(%F1 x 1) +  (%F2 x 2) + (%F3 x 3) + (%F4 x 4) + (%F5 x 5)} / 5 

Dimana : 

F1: adalah frekuensi responden yang menjawab 1 dari skor yang 

digunakan dalam daftar pertanyaan kuisioner. 

F2: adalah frekuensi responden yang menjawab 2 dari skor yang 

digunakan dalam daftar pertanyaan kuisioner. 

F3: adalah frekuensi responden yang menjawab 3 dari skor yang 

digunakan dalam daftar pertanyaan kuisioner. 

F4: adalah frekuensi responden yang menjawab 4 dari skor yang 

digunakan dalam daftar pertanyaan kuisioner. 

F5: adalah frekuensi responden yang menjawab 5 dari skor yang 

digunakan dalam daftar pertanyaan kuisioner. 
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2. Uji Asumsi Klasik 

Pada penelitian ini akan dilakukan beberapa uji asumsi klasik yang 

meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan  

autokorelasi. 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk  menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengnggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji f dan uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. 

Untuk menguji apakah data nerdistribusi normal atau tidak dilakukan uji 

statistik Kolmogrov-Smirnov Test. Residual berdistrubusi normal jika memiliki 

nilai signifikansi > 0,05 (Ghozali, 2012). 

 

b. Uji Multikoliniearitas 

Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2012). Untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada nilai tolerance dan 

VIF. Apabila nilai tolerasi diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10 maka tidak 

terjaddi multikolinieritas. 
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c. Uji Heterokedastisitas 

Menurut Gozali (2012) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi penelitian terjadi ketidaksamaan varian 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. 

 

d. Uji Autokorelasi 

 Menurut Ghozali (2012) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pengujian autokorelasi 

dilakukan dengan uji autokorelasi durbin watson, yaitu dengan membandingkan 

nilai durbin watson hitung (d) dengan nilai durbin watson tabel, yaitu batas atas (du) 

dan batas bawah (dL). Kriteria pengujian yaitu : 

1. Jika 0 < d< dL, maka terjadi autokorelasi positif. 

2. Jika dL < d < du, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau 

tidak. 

3. Jika d-dL  < d < 4, maka terjadi autokorelasi negatif. 

4. Jika du < d < 4-du, maka tidak terjadi autokorelasi. 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Menurut Ghozali (2012) koefisien determinasi merupakan alat untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol hingga satu. 
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Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya, jika nilai 

mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 

 

J. Analisis Regresi Linear Berganda 

Imam Ghozali (2012) Analisis regresi digunakan untuk mengukur 

kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah 

hubungan antara variabel independen dengan dependen. 

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara 

dua atau lebih variabel independen  (X)  dengan variabel dependen  (Y). 

Analisis ini untuk memprediksi  nilai dari variabel dependen apabila nilai 

variabel independen mengalami penaikan atau penurunan dan untuk 

mengetahui arah hubungan, antara variabel independen dengan varaibel 

dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau 

negatif. 

Perhitungan regresi linear berganda dihitung sebagai berikut:  

Y = a +      +     +e 

Keterangan :  

Y  = Keputusan pembelian 

a   = Konstanta 

   = Kualitas Layanan 

            = Harga 

b1,b2  = Koefisien regresi 

e  = Standard eror 
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K. Uji Hipotesis 

Melakukan penelitian diperlukan uji hipotesis. Uji hipotesis 

merupakan metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data. 

Uji hipotesis terkadang disebut juga dengan “konfirmasi analisis data”. 

Pengujian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah 

diasumsikan. 

1. Uji Pengaruh Simultan (Uji F) 

Menurut ghozali (2012) uji f pada dasarnya menunjukan apakah semua 

variabel independen atau variabel bebas yang dimasukan dalam model 

mempunyai pengaruh secara barsama - sama terhadap variabel dependen atau 

variabel terikat dengan membandingkan  Fhitung dan F
tabel

 pada taraf nyata 5% 

(=0,05) atau perbandingan nilai signfikan F. Apabila Fhitung> FTabel atau 

nilai Sig.F < 0,05 berari signifikan, sebaliknya   Fhitung< FTabel atau nilai 

Sig.F > 0,05 berari tidak signifikan. 

2. Uji Pengaruh Parsial (Uji t) 

Menurut Ghozali (2012) uji beda t-test digunakan untuk menguji 

seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. 

Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji t adalah sebagai 

berikut : 

1) Bila (P-Value) ≤  0,05 (α) artinya variabel independen secara parsial 

mempengaruhi signifikan terhadap variabel dependen. 
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2) Bila (P-Value)  >  0,05 (α) artinya variabel independen secara parsial tidak

mempengaruhi signifikan terhadap variabel dependen.

3. Uji variabel yang berkontribusi terbesar

Dalam penelitian ini cara untuk menentukan variabel bebas yang

berkontribusi terbesar terhadap variabel terikat adalah dengan menggunakan 

Standarized Coefficients βeta pada tingkat kepercayaan 95% atau taraf 

signifikan adalah 5% dengan kriteria penilaian, dimisalkan nilai koefisien βeta 

kualitas layanan  (X1)     nilai koefisien variabel harga (X2) maka dikatakan 

bahwa variabel kualitas layanan adalah variabel yang berkontribusi terbesar 

pengaruhnya terhadap variabel terikat.  


