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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada 

konsumen di Malang yang saat ini menggunakan dan memiliki smartphone 

iPhone. 

 

B. Jenis  Penelitian 

Dalam Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian explanatory 

research dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2008), 

explanatory research adalah penelitian yang menjelaskan kedudukan 

variabel-variabel yang akan diteliti serta pengaruh antara satu variabel 

dengan variabel lainnya. Pendekatan penelitian ini digunakan untuk 

meneliti suatu populasi atau sampel tertentu, dalam pengumpulan data 

menggunakan kuisioner dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan kepada konsumen yang menggunakan dan memiliki smartphone 

iPhone di Malang. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, dimana peneliti 

tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek pada penelitian 

(Kuncoro, 2013;118). Populasi pada penelitian ini adalah konsumenaaa
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pengguna smartphone iPhone yang ada di kota Malang. Pemilihan atas 

lokasi tersebut didasarkan oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi 

kota Malang. Peningkatan tersebut antara lain dari sektor pariwisata, 

industri, ekonomi kreatif dan lembaga pendidikan. Dilansir dari 

Merdeka.com kota Malang termasuk kota dengan pertumbuhan investasi 

yang potensial. Dengan pertumbuhan ekonomi kota Malang yang 

meningkat tentunya jumlah pendatang dan mahasiswa yang menempuh 

di lembaga pendidikan juga ikut meningkat. Sehingga alat komunikasi 

menjadi salah satu kebutuhan dalam kemudahan beraktivitas. 

2. Sampel 

Dalam pengertiannya Sampel adalah suatu kumpulan bagian dari 

bagian populasi (Kuncoro, 2013;118). Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan sampel dengan berbagai pertimbangan. Hal ini disebut 

sebagai sampling, yaitu proses memilih sejumlah elemen dari populasi 

yang mencukupi untuk mempelajari sampel dan memahami karakteristik 

elemen populasi. Peneliti menggunakan desain sampel Nonprobabilitas. 

Teknik ini memiliki artian bahwa sampel dipilih oleh peneliti dengan 

probabilitas masing-masing anggota populasi tidak diketahui(Kuncoro, 

2013;13). Jenis sampling yang digunakan adalah purposive sampling. 

Purposive sampling suatu pengambilan sampel berdasarkan karakteristik 

tertentu (Kuncoro, 2013;139) 

Penentuan besarnya sampel menurut Ferdinand (2014;173), 

membutuhkan paling sedikit 5 kali jumlah indikator. Pada penelitian ini 
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memiliki 16 indikator. Berarti jumlah sampel yang diambil sebesar 80 

sampel atau responden. Namun, untuk mempermudah proses penelitian 

baik dalam penentuan kevalidan maupun perhitungan dalam analisisya, 

maka peneliti menentukan sebesar 100 responden. Untuk  kriteria 

responden yang ditentukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Usia responden yang lebih dari 17 tahun karena pada usia tersebut 

dianggap telah cukup dewasa dan memiliki pikiran yang rasional. 

b. Responden berjumlah 100 orang 

c. Konsumen tersebut memiliki dan sedang menggunakan smartphone 

iPhone sebagai alat komunikasi sehari-hari dan dapat menjawab 

pertanyaan mengenai kualitas, persepsi harga dan Word of Mouth pada 

produk iPhone. 

 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala yang ditetapkan oleh peneliti 

dalam mempelajari dan menemukan informasi, kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2008;38). Penelitian ini menggunakan 

variabel yaitu :  

a. Variabel Independen  

Variabel Independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen atau variabel terikat (Sugiyono, 
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2008;39). Variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas 

produk (X1) , persepsi harga (X2), dan Word of Mouth (X3) 

b. Variabel Dependen  

Variabel Dependen atau variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 

(Sugiyono, 2008;40). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

keputusan pembelian (Y). 

2. Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional variabel yang akan peneliti teliti dalam hal ini 

adalah variabel-variabel yang mempengaruhi yaitu kualitas produk, 

harga dan Word of Mouth terhadap keputusan pembelian konsumen  

produk smartphone iPhone. Definisi operasional variabel pada 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut: 

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel 

Nama Variabel Definisi  Indikator Penjelasan Sumber 

Kualitas Produk 

(XI) 

 

 

Totalitas fitur 

dan 

karakteristik 

produk yang 

dihasilkan atau 

diberikan oleh  

1 Kinerja 

 

Konsumen 

merasakan dalam 

menjalankan aplikasi 

pada smartphone 

iPhone sangat ringan 

Indikator kualitas 

produk menurut 

Tjiptono 

(2008;25) 

 Smartphone 

iPhone 

2 Keistimewaan 

Tambahan 

 

Konsumen  

merasakan kamera 

yang dimiliki iPhone 

lebih riel (nyata) 

 

 

   

 

3 

 

 

Daya tahan 

konsumen merasakan 

smartphone iPhone 

memiliki daya tahan  

(umur ekonomis) 

lebih lama  
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Nama Variabel Definisi  Indikator Penjelasan Sumber 

    . 

 

 

  

 

4 

 

Kesesuaian 

dengan 

spesifikasi 

Konsumen dapat 

merasakan manfaat 

produk smartphone 

iPhone dengan jelas 

sesuai dengan 

spesifikasi 

 

 

   

 

5 

 

 

Estetika 

konsumen merasakan 

bentuk fisik dari 

smartphone iPhone 

yang elegan dan 

berbeda dari 

smartphone lain.  

 

 

  6 Keandalan Konsumen tidak 

merasa bahwa 

smartphone iphone 

mengalami kegagalan 

pada sistemnya. 

 

Persepsi 

Harga (X2) 

Bagaimana 

informasi harga 

smartphone 

iPhone dapat 

dipahami oleh 

konsumen  

 

 

1 

 

Perbandingan 

Harga dengan 

produk lain 

Konsumen merasa 

harga yang 

ditawarkan 

smartphone iPhone 

lebih mahal. 

 

Indikator Harga 

Menurut Dinawan 

(2010) 

 

  2 Kesesuaian harga 

dengan kualitas 

produk 

konsumen merasakan 

dengan harga yang 

ditawarkan oleh 

iPhone sepadan 

dengan kualitas yang 

didapatkan 

 

   

3 

 

Keterjangkauan 

harga 

 

Konsumen merasa 

harga yang 

ditawarkan 

smartphone iPhone 

murah karena sesuai 

dengan kemampuan 

untuk membeli. 
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Nama Variabel Definisi  Indikator Penjelasan Sumber 

  4 Kesesuaian harga 

dengan manfaat 

Konsumen 

smartphone iPhone  

merasakan manfaat 

yang diperoleh sama 

dengan harga yang 

ditawarkan 

 

 

 

Word of Mouth 

(X3) 

Adanya aktivitas 

konsumen yang 

memberikan 

informasi terkait 

produk 

smartphone 

iPhone 

1 Menceritakan hal-

hal positif 

Konsumen 

menceritakan hal 

positif kepada orang 

lain terkait produk  

smartphone iPhone  

Indikator Word of 

Mouth 

Berdasarkan 

pendapat 

Lupiyohadi dan 

Hamdani (2008) 

  2 Merekomendasi 

kepada orang lain 

Konsumen 

smartphone iPhone 

merekomendasikan 

orang lain untuk 

.membeli produk 

sebagai bentuk untuk 

meningkatkan 

kepercayaan. 

 

 

  3 Mendorong orang 

lain untuk 

membeli produk 

konsumen mengajak 

dan membujuk orang 

lain agar membeli 

produk smartphone 

iPhone 

 

 

Keputusan 

Pembelian 

Proses 

penentuan 

pilihan 

konsumen dari 

berbagai  

1 Kemantapan 

untuk membeli 

produk 

Konsumen telah 

mantap untuk 

membeli produk 

smartphone iPhone 

Nita Sonia (2014) 

 

Eva Cahaya Hati 

(2014) 

 alternatif pilihan 

yang ada 

terhadap produk 

Smartphone 

iPhone 

2 Keyakinan untuk 

membeli produk 

Konsumen telah 

yakin dalam membeli 

produk smartphone 

iPhone 

Khanif Mahbubiy 

(2016) 

  3 Senang untuk 

membeli produk 

Konsumen merasa 

senang apabila 

membeli produk  

smartphone iPhone. 
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Nama Variabel Definisi  Indikator Penjelasan Sumber 

  4 Kecepatan dalam 

membeli 

Konsumen tidak 

berfikir lama untuk 

membeli smartphone 

iPhone  

 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Data adalah kumpulan dari informasi yang diperoleh dari suatu 

pengamatan, dapat berupa angka, lambang atau sifat.  Untuk menganalisis 

dan mengimplementasikan data tersebut, maka diperlukan data yang valid 

dan reliable. Dalam penelitian data ini data yang akan diperoleh melalui 

data primer. Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama 

baik dari individu maupun berkelompok, data tersebut berasal dari hasil 

wawancara atau hasil pengisian kuisioner oleh responden. 

Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini peneliti 

melakukan  penyebaran kuisioner langsung kepada responden  dan kuisoner 

online yang ditunjukan kepada konsumen memiliki dan menggunakan 

smartphone iPhone. Data ini diperoleh secara langsung dari sumber asli 

tanpa melalui perantara untuk mengetahui pengaruh variabel kualitas 

produk, persepsi harga dan word of mouth terhadap keputusan pembelian. 

Data dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang 

dikumpulkan dengan metode kuisioner 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Teknik angket (kuisoner). Angket atau kuesioner merupakan tehnik 
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pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab 

(Sugiyono, 2008;162). 

G. Teknik Skala Pengukuran 

Teknik skala pengukuran pada penelitian ini menggunakan skala 

Likert. Teknik ini digunakan dalam pengukuran sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan 

skala Likert , maka variabel yang akan di ukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator itu dijadikan sebagai titik tolak dalam 

menyusun bagian instrument yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan. 

Dari setiap jawaban responden terhadap daftar pertanyaan yang 

diberikan oleh peneliti terhadap variabel tersebut, kemudian hasil tersebut 

akan diberikan skor tertentu. Skor tersebut bergerak dengan skala antara 1 

sampai 5, dan memiliki ketentuan yang dapat dilihat pada tabel 3.2. dibawah 

ini : 

Tabel 3.2. Skala Likert 

Keterangan Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

Sumber : Ghozali (2018) 
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H. Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu data dari kuisoner (Ghozali, 2018;51). Suatu kuisoner tersebut 

dinyatakan valid apabila pertanyaan pada kuisoner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisoner tersebut. Oleh 

karena itu esensi dari validitas adalah sebuah akurasi, makna dan 

manfaat. Instrumen tersebut dapat mengukur konsep yang mana akan 

sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Uji validitas dapat 

menggunakan rumus teknik korelasi Pearson product moment : 

               r = 
𝑛 ∑ 𝑋𝑌− ∑ 𝑋 ∑ 𝑌

√𝑛(∑ 𝑥2)−(∑ 𝑋)2(𝑛 ∑ 𝑌2)−(∑ 𝑌)2
 

 

Penjelasan  :  

r = koefisien korelasi  

n = jumlah obsevasi/responden  

X = skor pertanyaan 

Y = skor total 

 

Uji validitas ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai 

r hitung dengan r tabel, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Dalam 

menguji masing-masing pertanyaan apakah valid atau tidak dapat dilihat 

dari nilai r hitung, dan r tabel. apabila r hitung lebih besar dari r tabel, 

dan nilainya positif maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Apabila 

nilai semua r hitung di atas r tabel maka dapat disimpulkan semua 

indikator valid. 
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2. Uji Reliabilitas 

Pengertian uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu 

kuisoner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk 

(Ghozali, 2018;45). Uji Reabilitas, merupakan tingkat konsistensi suatu 

tes yang mengukur sejauh mana tes dapat dipercaya dalam 

menghasilkan skor yang konsisten, relatif tidak berubah walaupun 

diteskan pada situasi yang berbeda. Uji reliabilitas dapat dilakukan 

dengan menngunakan koefisien alpha (α) dari cronbach: 

                 𝑟11 = (
𝑘

𝑘−1
) (1

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑏
2 )  dan σ =  

∑ 𝑋2(∑ 𝑋)2

𝑛

𝑛
   

𝑟11 = reliabilitas instrumen  

k = banyak butir pertanyaan  

∑ 𝜎𝑏
2 = jumlah varian butir  

𝜎𝑏
2 = varian total  

n = jumlah responden  

X = nilai skor yang dipilih 

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian kali ini dilakukan dengan 

cara one shot atau pengukuran sekali saja. kemudian hasilnya akan 

dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar 

jawaban pertanyaan. Aplikasi pada SPSS akan memberikan fasilitas 

untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). 

Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha 

> 0.70). 
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I. Teknik Analisa Data 

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang digunakan 

untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih, Analisis ini 

juga menunujukkan arah hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen (Sugiyono, 2018;96).  

Y = a + b1X1+ b2X2 + b2X3 

Keterangan:  

Y = Variabel terikat yaitu Keputusan Pembelian  

a = Konstanta, merupakan nilai terkait yang dalam hal ini adalah Y 

pada saat variabel bebasnya adalah 0 (X1,X2=0)  

b1 = Koefisien regresi berganda antar variabel bebas X1 terhadap 

variabel terikat Y  

b2 = Koefisien regresi berganda antar variabel bebas X2 terhadap 

variabel terikat Y  

b3 = Koefisien regresi berganda antar variabel bebas X3 terhadap 

variabel terikat Y  

X1 = Kualitas produk  

X2 = Harga 

X3 = Word of Mouth 

 

Pada penelitian yang menggunakan analisis regresi alangkah 

baiknya menggunakan uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk 
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mendapatkan hasil analisis data yang sesuai sebagai syarat pengujian 

(Ghozali, 2018;107). Apabila uji asumsi klasik dapat memberikan hasil 

valid maka analisis regresi linier berganda dapat dilakukan. Untuk itu 

sebelum pengukuran regresi linear berganda hal yang dilakukan 

terlebih dahulu adalah uji asumsi klasik. Apabila setelah melakukan uji 

asumsi klasik data yang dihasilkan apakah telah memenuhi syarat 

pengujian, maka Analisis Regresi Linear Berganda boleh dilakukan. 

Uji asumsi yang dilakukan adalah : 

a. Uji Normalitas 

Sebuah alat pengujian untuk mengetahui apakah data yang 

akan digunakan pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. 

Dalam penelitian ini menggunakan alat uji Kolmogorov-Smirnov 

dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 dengan dasar 

pengambilan keputusan. 

1) Angka signifikansi Uji Kolmogorov-Smirnov Sign > 0,05 

maka data berdistribusi normal. 

2) Angka sigifikansi Uji Kolmogorov-Smirnov Sign < 0,05 maka 

data berdistribusi tidak normal 

b. Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada 

model regresi tersebut ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas (Ghozali, 2018;107). Langkah untuk mengujinya yaitu 

dengan melihat besaran dari nilai tolerance dan nilai VIF 
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(Variance Inflation Factor) yang menghasilkan nilai tolerance 

>0,10 dan VIF <10, maka kesimpulanya adalah model regresi 

terbebas dari gejala multikolonieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018;137). Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homoskedatisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang Homoskesdatisitas atau tidak terjadi Heteroskesdatisitas. 

Adapun cara untuk mengetahui dalam pengujian ini dengan 

menggunakan cara uji Glejser.  

1) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka terjadi heteroskedatisitas. 

2) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji Auto korelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(Ghozali, 2018:111). Masalah ini timbul karena residual 

(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke 

observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah yang regresi 

yang bebas dari autokorelasi. Adapun cara untuk mengetahui 
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dalam pengujian ini dengan menggunakan cara uji Durbin -  

Watson.  

1) Jika batas atas du < d < 4 – du, maka tidak ada autokorelasi 

2) Jika 0 < d < dl, maka tidak terjadi autokorelasi 

 

J. Uji Hipotesis 

1. Uji signifikan pengaruh parsial (Uji t)  

Pada Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan 

antara variabel kualitas produk, harga dan Word of Mouth dimana 

benar-benar berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian 

secara terpisah atau parsial (Ghozali, 2018;84). Namun sebelum 

mengetahui hasil uji t  maka diperlukan nilai f tabel terlebih dahulu. 

Sehingga untuk mengetahui nilai t tabel perlu diketahui dulu nilai 

derajat kebebasaannya melalui rumus: 

df  = n - k - 1 

 = 100 – 1 – 1  

 = 98 

Keterangan : 

df = derajat kebebasan 

n = jumlah responden 

k = jumah variabel bebas 

Melalui persamaan diatas, dapat diketahui nilai derajat 

kebebasannya adalah 98 dengan signifikansi 0,05 diperoleh α = 0,05/2 
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= 0,025. Kemudain dari ketentuan tersebut diketahui t tabel sebesar 

1.984. Adapun hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah:  

Ho : Kualitas produk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap  

keputusan pembelian  

Ha : Kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap  

keputusan pembelian.  

Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan angka 

probabilitas signifikan, yaitu:  

a. Apabila angka probabilitas signifikansi > 0.05, maka Ho diterima 

dan Ha ditolak  

b. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima 

 

2. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)  

Pada sebuah penelitian, uji F digunakan untuk mengetahui 

pengaruh dari variabel-variabel independen (bebas) secara bersama-

sama  terhadap variabel dependen (terikat) (Ghozali, 2018;98). Namun 

sebelum mengetahui hasil uji f maka diperlukan nilai f tabel terlebih 

dahulu. Sehingga untuk mengetahui F tabel perlu diketahui nilai derajat 

kebebasannya melalui rumus : 

df 1= k – 1   df 2= n – k -1 

      = 4 -1                                  = 100 – 3 - 1    

       = 3                                      = 96 
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Keterangan : 

df = derajat kebebasan 

n = jumlah responden 

k = jumah variabel bebas 

Melalui persamaan diatas, dapat diketahui nilai derajat kebebasannya 

adalah df1 = 3 dan df2 = 97 dengan signifikansi α = 0.05 maka diperoleh 

f tabel sebesar 2.70. Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan 

adalah :  

Ho : Kualitas produk, harga dan word of mouth tidak berpengaruh  

Secara simultan. 

Ha : Kualitas produk, harga dan word of mouth berpengaruh secara  

simultan. 

Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan menggunakan angka 

probabilitas signifikansi, yaitu :  

a. Apabila probabilitas signifikansi > 0.05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak.  

b. Apabila probabilitas signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima.  

 


