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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif denganpendekatan 

deskriptif, dimana data yang diperoleh peneliti dari populasi dan sampel akan 

dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan dan kemudian 

diinterprestasikan
39

. Peneliti memusatkan perhatian terhadap masalah yang 

ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual dan 

menggambarkan tentang fakta-fakta yang diselidiki sebagaimana adanya yang 

disertai dengan interprestasi dari fakta terebut
40

. 

Menurut Darmawan Penelitian kuantitatif adalah suatu proses 

menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat 

menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui
41

. Alasan 

pemilihan penelitian kuantitatif antara lain: 

1) Pada penelitian ini akan dikumpulkan data mengenai minat beli konsumen 

yang kemudian dinyatakan dalam bentuk nilai yang absolut. 

2) Hasil dari penelitian ini bersifat objektif. 

Jenis penelitin yang digunakan adalah penelitian lapang atau Field 

research. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 
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perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain
42

. Alasan 

digunakannya pendekatan deskriptif adalah Pada penelitian ini akan mencoba 

menjelaskan secara teliti mengenai faktor apa saja yang memberi pengaruh 

pada minat beli konsumen pada produk Makobu Cake. 

 

B. Definisi Operasional Variabel 

Variabel pada penelitian ini terdiri darivariabel dependen (terikat) yakni 

minat beli konsumen dan juga variabel independen (bebas) yaitu faktor sosial, 

pribadi, dan psikologis. Adapun variabel tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1) Minat Beli, merupakan pernyataan mental dari konsumen yang 

merefleksikan rencana pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu. 

2) Faktor sosial, merupakan pengaruh lingkungan dari orang yang dituakan, 

sperti keluarga ataupun masyarakat. Indikator variabel ini adalah saran 

dari orang terdekat dalam hal ini keluarga, dan meniru anggota keluarga. 

3) Faktor pribadi, merupakan perilaku konsumen yang berasal dari 

kemampuan dirinya sendiri. Indikator dari variabel ini adalah tingkat 

pendapatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. 

4) Faktor psikologis, merupakan pertimbangan yang berasal dari motivasi, 

presepsi, pengetahuan, keyakinan dan sikap. Indikator dari variabel ini 

adalah lebih enak dari segi kualitas dan rasa karena milik Artis. 
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C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek atau unit analisis yang 

karakteristiknya akan diteliti
43

. Penelitian ini bersifat Non-Probabilitas, 

dimana pada penelitian ini tidak disertai data yang mendukung. Populasi dari 

penelitian ini adalah masyarakat kelas menengah kebawah dan mahasiswa di 

daerah Tirto Utomo landungsari, kecamatan Dau, Malang yang pernah 

membeli produk Makobu cake. 

Sampel sendiri adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya 

dianggap mewakili populasi
44

. Mengingat penelitian ini bersifat Non-

Probabilitas karena tidak disertai data yang mendukung, maka dalam penelitian 

ini pengambilan sampel diambil secara tidak acak (non-Random Sampling) 

dengan menggunakan teknik Judgment Sampling, dalam metode ini peneliti 

memilih sampel yang disesuaikan dengan maksud peneliti
45

. Pada penelitian ini 

akan diambil sampel sebanyak 70 orang responden yang pernah membeli produk 

Makobu Cake baik dari kalangan Mahasiswa ataupun Masyarakat. 

 

D. Skala Pengukuran 

Dalam penelitian ini jenis pengukuran yang digunakan yaitu skala likert 

(Likert’s Summted Rattings). Skala likert digunakan untuk mengukur 

pendapat, sikap dan persepsi seseorang atau kelompok orang mengenai gejala 

atau fenomena. Skala ini pada dasarnya dari data kuantitatif. Dalam skala 
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likert, variabel yang akan diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel, 

kemudian indikator variabel tersebut dijadikan tolak ukur dalam penyususnan 

instrument pengukuran berupa kuisioner yang berupa pertanyaan atau 

pernyataan. Berikut adalah tabel skala likert
46

. 

Tabel 3.1 

Skala Likert 

Kriteria Skor 

Sangat tidak setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Ragu-ragu (N) 3 

Setuju (S) 4 

Sangat Setuju (SS) 5 

Sumber: Mudrajad Kuncoro (2009:178) 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

data primer, yakni data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh 

peneliti
47

. Data diperoleh dari hasil tanggapan responden atas daftar 

pertnyataan melalui kuisioner yang disebarkan. Metode pengumpulan data 

kuisioner disini dengan metode Personally Administrated Questionnaire atau 

biasa disebut angket, yakni peneliti menyampaikan sendiri kuisioner pada 

responden yang bertujuan agar tingkat pengembalian kuisioner dapat terjaga 

dalam periode waktu yang relatif singkat
48

. Pertanyaan pada kuisioner 

bersifat tertutup (Closed End Items), dimana pertanyaan yang dituliskan telah 

disediakan jawaban pilihan, sehingga responden tinggal memilih salah satu 

                                                             
46

Ibid, 178. 
47

Anwar Sanusi. Metodologi Penelitian Bisnis. (Malang: Salemba Empat, 2011), 104. 
48

Uma Sekaran, Metode penelitian untuk Bisnis. (Jakarta: Salemba 4, 2013), 236. 



28 
 

dari jawaban yang telah disediakan
49

. Alasan penggunaan teknik penelitian 

dengan kuisioner pada penelitian ini adalah untuk mempermudah dalam 

mengolah jawaban yang masuk. 

 

F. Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah ketepatan antara data yang terkumpul dengan data 

yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Teknik yang 

digunakan adalah teknik korelasi melalui koefisien product moment. Skor 

ordinal dari setiap item pertanyaan yang diuji validitasnya dikorelasikan 

dengan skor ordinal keseluruhan item. Jika koefisien korelasi tersebut 

positif, maka item tersebut valid, jika negatif maka item tersebut tidak 

valid dan dikeluarkan dari kuesioner, dengan valid probabilitas atau taraf 

signifikan r tabel sebesar 0,05 (a=5%)
50

. 

2. Uji Reliabilitas 

Dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala 

dengan gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Uji 

reliabilitas dilakukan dengan menghitung cronbach alpha dari masing - 

masing instrumen dalam suatu variabel.  Instrumen yang dipakai dikatakan 

andal (reliable) jika memiliki nilai croncbach alpha lebih dari 0,6
51

. 
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G. Teknik Analisa Data 

Agar mudah dalam mengolah data sekaligus memahami dan menjawab 

permasalahan pada rumusan masalah, maka Analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini yakni: 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis ini digunakan untuk memberikan uraian dan penafsiran terhadap 

karaakteristik0lokasi penelitian, responden yang diteliti dan distribusi item 

dari masing-masing variabel penelitian. Data0yang telah dikumpulkan 

kemudian dijabarkan satu-persatu, yang kemudian dilakukan pembahasan 

secara deskriptif dengan pemberian angka, baik dalam responden maupun 

dalam angka atau presentase. Kategori rata-rata dapat dilihat pada table 

berikut:
52

 

Tabel 3.2 

Kategori Rata-rata 

Rata-rata kategori   

1,00≤  x< 1,89 Sangat rendah / sangat buruk 

1,90< x < 2,69 Rendah / buruk  

2,70 < x < 3,49 Sedang / cukup baik 

3,50 < x < 4,29 Tinggi / baik 

4,30 < x ≤ 5,00 Sangat tinggi /sangat baik 

Dalam mendiskripsikan data dalam betuk presentase digunakan 

rumus sebagai berikut: 
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 Keterangan: 

DP : Deskriptif Presentase 

n    : Jumlah nilai yang diperoleh 

N   : Jumlah nilai ideal 

2. Analisis Regresi linear berganda 

Analisis Regresi linear berganda, analisis linear berganda digunakan untuk 

mengetahui adakah pengaruh positif antara variable independen (X1, X2, 

danX3) yaitu faktor sosial, individu dan psikologis terhadap variable 

dependen (Y) yaitu Minat beli. Dalam penelitian ini apabila hubungan 

antara variable independen dan dependen memiliki pengaruh positif maka 

terdapat hubungan yang erat dan begitupula sebaliknya. 

Dengan demikian regresi linear berganda dinyatakan dalam 

persamaan sebagai berikut: 

 

Dimana: 

  Y = Minat Beli    

  X1= Faktor Sosial 

  X2= Faktor pribadi / individu 

  X3= Faktor psikologis 

b1b2b3= Koefisien Regresi 

  α = Konstanta 

  ε = standar error 

Y = α + b1X1 + b2X2 + b3X3+ ε 
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 Regresi linear berganda harus memenuhi asumsi-asumsi yang 

ditetapkan agar menghasilkan nilai-nilai koefisien sebagai penduga yang 

tidak bias
53

. 

Uji ini meliputi:  

1. Uji Normalitas  

Bertujuan untuk menguji tingkat kenormalan variabel terikat dan 

variabel bebas.Model regresi yang baik adalah yang memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. 

2. Uji Multikolininearitas  

Bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antara variabel 

bebas.Pendeteksi terhadapan multikolinearitas dapat dilakukan dengan 

melihat nilai Variance Inflating Factor (VIF) dari hasil analisis 

regresi.Jika nilai VIF > 10 maka terdapat gejala Multikolininearitas 

yang tinggi. 

3. Uji Heteroskedastisitas  

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Jika variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap absolut 

residual (α=0,05) maka regresi tidak terjadi gejala 

Heteroskedastisitas
54

. 
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H. Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji T)

Uji T menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan signifikan level 0,05 (α= 

5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria : 

a. H0 ditolak Jika nilai Probabilitas (t-statistic) < 0,05

b. H0 diterima Jika nilai Proobabilitas (t-statistic) > 0,05.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji atau mengetauhi apakah semua 

variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama dengan 

variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan nilai signifikan 0,05 (α 

= 5%). Kriteria pengujian:  

H0 ditolak jika nilai Probabilitas F-statistic < 0,05. 

H0 diterima jika nilai Prob. F-statistic > 0,05. 

3. Uji Koefisien Determinasi (R
2
)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui presentase 

sumbangan pengaruh dari variabel-variabel bebas (X) terhadap variabel 

terikat (Y). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu, 

apabila koefisien determinasi mendekati satu maka pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen semakin kuat, dengan begitu 

semakin cocok garis regresi untuk meramalkan Y
55

.
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