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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di toko Sinar Aquarium yang berlokasi di Jalan

Gunung Sari No 71, Sawunggaling, Kota Surabaya, Jawa Timur. Lokasi ini

dipilih dikarenakan terletak pada pasar ikan dan aquarium terbesar di kota

Surabaya, sehingga dapat menggambarkan secara komprehensif tentang

kualitas layanan dan harga demi mendapatkan pelanggan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanasi (explanatory

research), yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-

variabel melalui pengujian hipotesis (Singarimbun dan Effendi, 2011). Metode

yang digunakan adalah metode survey, yaitu suatu penelitian yang mengambil

sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen

pengumpulan data.

C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampling

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau

subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya
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(Sugiyono, 2010). Populasi pada penelitian ini adalah konsumen yang

melakukan pembelian di toko Sinar Aquarium Surabaya yang berjumlah

rata-rata 900 orang per bulan.

2. Sampel

Sampel didefinisikan sebagai suatu bagian yang ditarik dari populasi

(Istijanto, 2009). Arikunto (2013), menjelaskan apabila subjek penelitian

kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya, dan apabila jumlah

subjeknya lebih dari 100 maka diambil antara 10% - 20% atau 20% - 30%

dari populasi. Berdasarkan pengertian tersebut maka peneliti mengambil

10% dari populasi sehingga jumlah sampel pada penelitian ini sebesar 90

responden.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik

purposive sampling, yaitu teknik memilih sampel berdasarkan ciri-ciri

khusus yang dimiliki oleh sampel tersebut. Peneliti nantinya akan

melakukan pengambilan sampel pada konsumen yang pernah melakukan

pembelian terhadap barang atau produk yang dijual pada toko Sinar

Aquarium Surabaya.

D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi
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tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu:

a. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya

variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2013). Variabel independen dalam

penelitian ini adalah kualitas layanan (X1) dan harga (X2).

b. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono,

2013). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keputusan

pembelian (Y).

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan penjelasan tentang bagaimana

operasi atau kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data atau

menunjukkan indikator (Widayat, 2004). Definisi operasional variabel yang

akan diteliti dalam penelitian ini adalah variabel-variabel yang

mempengaruhi keputusan pembelian yaitu kualitas layanan dan harga.

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini terdapat pada Tabel 3.1

berikut ini.
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel Definisi Operasional Indikator
Kualitas
Layanan

(X1)

Seberapa baik tingkat
layanan yang
diberikan mampu
sesuai dengan harapan
konsumen

1. Tangibel
a. Memiliki peralatan modern
b. Kenyamanan tempat
c. Penataan display rapi
d. Karyawan memiliki

penampilan yang rapi
2. Reliability

a. Menyediakan layanan yang
menjanjikan

b. Keteguhan dalam menangani
masalah pelanggan

c. Melayani pelanggan dengan
tepat

3. Responsiveness
a. Memberikan informasi

kepada pelanggan
b. Memberikan pelayanan

dengan cepat
c. Kesediaan untuk membantu

pelanggan
d. Kesiapan untuk menanggapi

permintaan
4. Assurance

a. Karyawan menanamkan
kepercayaan kepada
pelanggan

b. Membuat pelanggan merasa
aman

c. Karyawan memberikan
pelayanan dengan sopan

d. Karyawan memiliki
pengetahuan untuk
menjawab pertanyaan
pelanggan

5. Emphaty
a. Memberikan pelanggan

perhatian khusus
b. Melayanani pelanggan

dengan penuh perhatian
c. Memahami kebutuhan

pelanggan

Parasuraman (1988)



22

Variabel Definisi Operasional Indikator
Harga
(X2)

Keterjangkauan harga
yang sudah ditetapkan
oleh toko Sinar
Akuarium

1. Harga sesuai dengan kualitas
produk

2. Harga yang ditawarkan
bersaing dengan toko lain

3. Harga terjangkau / sesuai
dengan kemampuan

Dahmiri (2009)
Keputusan
Pembelian

(Y)

Kemantapan
konsumen dalam
kaitannya dengan
keputusan pembelian

1. Kemantapan dalam melakukan
pembelian

2. Melakukan pembelian berulang
3. Frekuensi berbelanja konsumen

Cristian Imanuel Mamuaya (2008)

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer.

Sugiyono (2010) menjelaskan bahwa sumber primer adalah sumber data yang

secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data

primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan kuesioner dengan pihak-

pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, dalam hal ini data

diperoleh langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara untuk mengetahui

variabel kualitas layanan dan harga terhadap keputusan pembelian pada

konsumen di toko Sinar Aquarium Surabaya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah

dengan kuesioner (angket). Sugiyono (2013) menyatakan bahwa kuesioner

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Mekanisme
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pengumpulan data yang dilakukan melalui kuesioner yaitu dengan cara

kuesioner dibagikan kepada konsumen yang pernah melakukan pembelian

terhadap barang atau produk yang dijual pada toko Sinar Aquarium Surabaya,

dalam hal ini responden hanya menjawab dengan cara memberi tanda tertentu

pada alternatif jawaban yang disediakan.

G. Teknik Penskalaan Data

Teknik pengukuran data dengan menggunakan skala likert. Skala likert

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2010). Pengisian

kuesioner kualitas layanan dan harga terhadap keputusan pembelian diukur

dengan menggunakan skala likert yang dilambangkan dari skala 1 (satu)

sampai dengan 5 (lima) yang dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Skala Likert

Pilihan Jawaban Skor
Sangat Tidak Setuju 1
Tidak Setuju 2
Netral 3
Setuju 4
Sangat Setuju 5

Sumber: Sugiyono (2010)

H. Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan

suatu instrumen (Arikunto, 2013). Instrumen penelitian dikatakan valid jika

responden memiliki penafsiran yang sama.
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Rumus:

rxy =
2222 Y)(-Y.n.X)(-X.n

Y)(.X)(-XY.n




Keterangan:

rxy = koefesien korelasi

n = jumlah sampel

x = skor tiap butir-butir pernyataan

y = total skor

Suatu item dikatakan valid jika nilai koefisien Corrected Item - Total

Correlation (rxy) > 0,207. Sehingga item-item yang memiliki nilai koefisien

Corrected Item - Total Correlation (rxy) < 0,207 tidak dapat diterima dan

harus dihilangkan.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuesioner dikatakan

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah

konsisten atau stabil dari waktu kewaktu (Ghozali, 2011). Teknik yang

digunakan untuk mengetahui reliabilitas instrumen adalah Alpha Cronbach

(Arikunto, 2013) dengan rumus sebagai berikut:

=
k

k-1
1-

∑ σb
2

ót
2

Keterangan:

rii = reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan

Σ 2
b = jumlah varian butir

2
t = variasi total
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Ketentuan dalam mengukur reliabilitas yaitu sebagai berikut:

1) Apabila nilai Alpha Cronbach’s ≥ 0,60 dari item pertanyaan, maka data

yang digunakan adalah reliabel.

2) Apabila nilai Alpha Cronbach’s < 0,60 dari item pertanyaan, maka data

yang digunakan tidak reliabel.

I. Teknik Analisis Data

1. Rentang Skala

Rentang skala adalah analisis data yang bersifat memberikan

keterangan penjelasan dari hasil kuesioner yang diperoleh dan dapat

digunakan sebagai pedoman dalam memberikan saran. Rentang skala

ditentukan dengan menggunakan rumus (Umar, 2008):

Rentang Skala =
skor tertinggi-skor terendah

range skor

Skor tertinggi : 90 x 5 = 450

Skor terendah : 90 x 1 = 90

Sehingga rentang skala untuk hasil survei, yaitu = 450 - 100
5

= 72

Skala penilaian tiap kategori:

90 – 161 = Sangat Rendah

162 – 233 = Rendah

234 – 305 = Cukup

306 – 377 = Tinggi

378 – 450 = Sangat Tinggi



26

2. Uji Determinasi (R2 Square)

Koefisien determinasi (R) pada intinya digunakan untuk mengukur

seberapa jauh ketepatan model yang memasukkan X dibandingkan dengan

variasi Y (Setiaji, 2008:41), dengan rumus:

R2=
JKRegresi

JKTotal

Keterangan:

R2 = Koefisien Determinasi

JKReg = Jumlah kuadrat Regresi

JKTotal = Jumlah kuadrat Total

R² Square digunakan karena variabel bebas dalam penelitian ini

hanya dua variabel. Apabila hasil yang diperoleh > 0.5, maka model yang

digunakan dianggap cukup handal dalam membuat estimasi. Nilai koefisien

determinasi (R² Square) mempunyai range antara 0 sampai dengan 1.

Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, maka yang

digunakan adalah nilai R Square. Namun, apabila analisis yang digunakan

adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah Adjusted R Square.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, karena

dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan (X1) dan harga (X2)

terhadap keputusan pemmbelian (Y). Persamaan regresi linier ganda dalam

penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut :
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Y = b0 + b1X1 + b2X2 + e

Keterangan:

Y = Keputusan Pembelian

b0 = Konstan

b1, b2 = Koefisien Regresi

X1 = Kualitas Layanan

X2 = Harga

e = Standar Error

4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil

analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam

penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi, variabel bebas dan variabel terikat keduanya mempunyai

distribusi normal ataukah tidak (Ghozali, 2011). Uji normalitas dapat

diuji menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan grafik normal probability

plot.

Kreteria pengujian menggunakkan Kolmogorov-Smirnov, yaitu:

1) Jika  sig. > 0.05, maka data terdistibusi normal

2) Jika sig. < 0.05, maka data terdistrubusi tidak normal
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Kreteria pengujian menggunakkan grafik normal probability plot,

yaitu:

1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi

normal regresi memenuhi asumsi normalitas.

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti

arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi

normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Ghozali (2011) menjelaskan bahwa untuk mendeteksi ada atau tidaknya

multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut: apabila

nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukan adanya

multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai

VIF > 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu

pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2011). Pengujian

heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Uji



29

Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap

variabel independen. Hasil probabilitas dikatakan signifikan jika nilai

signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam

sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu

pada periode t dengan kesalah pada periode t-l (sebelumnya) (Santoso,

2012). Uji Autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (DW), dengan

kreteria:

1) 0 < DW < dL maka ditolak, karena tidak ada autokorelasi positif

2) dL < DW < dU maka tidak terdapat keputusan, artinya tidak terdapat

autokorelasi positif

3) 4-dL < DW < 4 maka ditolak, karena tidak ada autokorelasi negatif

4) 4-dU < DW < 4-dL maka tidak terdapat keputusan, artinya tidak

terdapat autokorelasi negatif

5) dU < DW < 4–dU, maka diterima, artinya tidak ada autokorelasi

positif maupun negatif .

Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari tabel statistic Durbin-

Watson, dengan bergantung pada banyaknya observasi dan banyaknya

variabel independen yang digunakan dalam penelitian.
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J. Pengujian Hipotesis

1. Uji F (Pengujian secara Simultan)

Kuncoro (2013) menjelaskan bahwa uji F pada dasarnya

menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan (X1) dan (X2)

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel

terikat (Y). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara

simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan  = 0,05. Uji

F digunakan untuk menguji hipotesis 1 yaitu untuk mengetahui besarnya

pengaruh variabel kualitas layanan dan harga terhadap variabel keputusan

pembelian, maka digunakan kriteria pengujian seperti berikut:

a. Apabila Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang bermakna

kualitas layanan dan harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan

pembelian.

b. Apabila Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang bermakna

kualitas layanan dan harga tidak berpengaruh signifikan terhadap

keputusan pembelian.

2. Uji t (Pengujian secara Parsial)

Kuncoro (2013) menjelaskan bahwa uji t bertujuan untuk menguji

apakah masing-masing variabel bebas (X1) dan (X2) berpengaruh secara

signifikan terhadap variabel terikat (Y) secara parsial dengan α = 0.05 dan

juga penerimaan atau penolakan hipotesis. Uji t digunakan untuk menguji

hipotesis 2 dan 3 pada penelitian ini. Kriteria yang digunakan yaitu:
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Ho = Kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian

Ha = Kualitas layanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian

Ho = Harga tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian

Ha = Harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian

Kriteria pengujian dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05 ditentukan

sebagai berikut :

a. Jika -ttabel < thitung < ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti

kualitas layanan dan harga tidak berpengaruh terhadap keputusan

pembelian.

b. Jika thitung < -ttabel atau thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima,

kualitas layanan dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian.

3. Pengaruh Dominan

Hadi (2004) menjelaskan bahwa sumbangan efektif (SE) digunakan

untuk menguji variabel bebas mana yang dominan mempengaruhi variabel

terikat. Rumusan untuk mencari SE adalah:

SE = ß x person correlation x 100%

Dengan pengujian sebagai berikut:

a. Jika coefficients beta standardized β1 > β2 maka Ho ditolak dan Ha

diterima yang bermakna variabel kualitas layanan yang dominan

berpengaruh terhadap keputusan pembelian.

b. Jika coefficients beta standardized β1 < β2 maka Ho diterima dan Ha

ditolak yang bermakna variabel kualitas layanan tidak berpengaruh

dominan terhadap keputusan pembelian.


