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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian survei yang termasuk dalam metode kuantitaif. Penelitian 

kuantitatif dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka. Data 

yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk 

mendapatkan suatu informasi ilmiah di balik angka-angka tersebut 

(Martono, 2010). Jenis penelitian ini adalah Penelitian survey, yaitu tipe 

penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai sumber 

utama. 

Penelitian ini digolongkan kedalam penelitian asosiatif kausal. 

Menurut Sugiyono (2008) penelitian kausal adalah penelitian yang mencari 

hubungan atau pengaruh sebab akibat yaitu hubungan atau pengaruh 

variabel bebas (Kepercayaan merek, Harga dan Layanan Purna jual) 

terhadap variabel terikat (keputusan pembelian). 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada 

suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan 

masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang 
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lingkup yang akan diteliti (Martono, 2010). Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pembeli Toyota yaris di dealer Auto 2000 

Kenjeran Surabaya. 

2. Sampel  

Pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah non 

probability sampling dengan teknik purposive sampling dengan jumlah 

sampel 100 orang. Teknik purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. Ciri-ciri sampel tersebut yaitu; 

a. Responden yang berada di Surabaya dan sekitarnya. 

b. Responden yang pernah melakukan pembelian Toyota Yaris 

C. Definisi Operasional Variabel 

Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable terikat 

(Y1) yaitu keputusan pembelian, Variable bebas (X1) Trust (kepercayaan), 

Variable bebas (x2) harga, variable bebas (X3) Layanan purna jual. Definisi 

operasional adalah pemesanan variable menjadi variable yang dapat diukur 

(Sugiono, 2010). Definisi operasional untuk penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Variabel dependen, Keputusan Pembelian (Y) 

Keputusan pembelian (Y) adalah tindakan yang dilakukan 

konsumen dalam menentukan tindakan konsumen untuk mau membeli 

atau tidak. 
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Indikator dari keputusan pembelian (Maulana, 2015): 

a. Keyakinan saat membeli  

b. Kemudahan mendapat 

c. Pertimbangan manfaat  

2. Variabel Independen, yang terdiri dari: 

a. Brand Trust (Kepercayaan merek) 

Kepercayaan merek adalah kondisi mental yang dimiliki 

konsumen didasarkan pada pengalaman dan informasi yang 

didapatkan sebelumnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Indikator kepercayaan Merek (Gary dkk, 2014): 

1) Jaminan keselamatan 

2) Kehandalan 

3) Kualitas layanan 

4) Reputasi  

b. Harga 

Harga adalah sebuah nilai yang dipertukarkan pada perusahaan 

untuk mendapatkan produk dan jasa yang sesuai dengan nilai yang 

dikeluarkan oleh pembeli. 

Indikator harga (Kotler & Amstrong, 2009) terdiri dari: 

1) Keterjangkauan harga 

2) Kesesuaian harga dengan kualitas 

3) Harga bersaing 
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c. Layanan purna jual 

Layanan purna Jual adalah Pelayanan yang diberikan setelah 

pembelian sebagai pertanggung jawaban dalam mengurangi 

ketidakpastian yang akan terjadi di masa depan. 

Indikator Layanan purna jual (Helvy & Iriani 2015) terdiri dari: 

1) Garansi, 

2) Penyediaan Accesories  

3) Pelayanan Perbaikan 

4) Fasilitas dan Perlengkapan (Suku Cadang).  

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Sumber data 

Data-data yang diperoleh untuk penelitian ini bersumber dari: 

a. Data primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh atau didapat dari sumber 

pertama baik dari individu maupun perorangan (Sugiono, 2010). Data 

ini diperoleh dari pihak-pihak yang berkepentingan dari responden 

melalui kuesioner. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data primer yang sudah diolah lebih lanjut 

oleh pihak lain misalnya dalam bentuk literatur table atau diagram 

(Sugiono, 2010). Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini 
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seperti buku-buku, jurnal, internet dan lieteratur yang berkaitan dengan 

penelitan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner (angket). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawab (Sugiono, 2010). Di dalam kuesioner 

digunakan skala likert. Skala likert merupakan skala yang dapat 

memperlihatkan tanggapan konsumen, tingkat karakteristik atau produk.  

Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skor 

1-5 dimana untuk pembagiannya adalah sebagai berikut: 1) jawaban sangat 

setuju, jawaban ini diberi skor 5, 2) adalah jawaban setuju diberi skor 4, 3) 

jawaban netral diberi skor 3, 4) jawaban tidak setuju diberi skor 2, terahir 

adalah jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1. 

F. Teknik Pengujian Instrument 

Dalam suatu pengujian data sangat diperlukan suatu uji yaitu uji 

validitas dan reliabilitas agar instrument-instrumen yang telah dipersiapkan 

dalam mengumpulkan data penelitian benar-benar dapat diukur. Dengan 

demikian, agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, 

maka informasi yang menyangkut validitas dan reliabilitas sebagai alat 

pengukur harus disampaikan. 
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1. Uji Validitas 

Validiatas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat 

mengukur apa yang ingin diukur. Jika peneliti menggunakan kuisioner 

dalam pengumpulan data maka kuisioner yang disusun harus mengukur 

apa yang ingin diukur (Umar, 2011). 

Langkah selanjutnya adalah secara statistik, angka korelasi yang 

diperoleh dengan melihat tanda bintang pada hasil skor total, atau 

membandingkan dengan angka bebas korelasi nilai r yang 

menunjukkan valid. Pada  penelitian  ini  uji  validitas  akan  dilakukan  

dengan  bantuan  program  SPSS.  

Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah r 

hitung > r tabel, maka dapat dikatakan valid. Pengujian validitas dapat 

dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing- masing instrument 

tersebut dengan cara menggunakan rumus korelasi product moment (r 

hitung) dengan nilai kritisnya yang mana r hitung dapat dicapai dengan 

rumus (Arikunto, 2011). 
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Keterangan: 

r =  koefisien korelasi 

x =  skor item x 

y =  skor item y 

n =  banyaknya sampel 
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2. Uji Realibilitas 

Reliabilitas adalah ukuran mengenai konsistensi internal dari 

indikator-indikator konstruk yang menunjukan derajat sampai dimana 

masing-masing indikator itu mengindikasikan sebuah konstruk/faktor 

laten yang umum (Hermawan & Amirullah, 2016). Instrument yang 

reliable akan menunjukkan hasil yang sama dengan pengujian objek 

yang sama berkali-kali. Pada dasarnya bahwa sejauh mana suatu hasil 

pengukuran relatif konsisten apabila alat ukur tersebut digunakan 

berulang kali. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan 

skor antara item dengan rumus Alpha Cronbach’s 

Adapun cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner 

dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus koefisien Alpha 

Cronbach’s. Untuk mengetahui reliabilitas kuesioner tersebut akan 

dilakukan pengujian reliabilitas kuesioner dengan bantuan komputer 

program SPSS. Uji reliabilitas dilakukan dengan menguji skor antara 

item dengan rumus Alpha Cronbach’s dengan rumus sebagai berikut 

(Arikunto, 2011): 
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Keterangan: 

11r  = reliabilitas instrument 

k = banyaknya pertanyaan 

2

b  = jumlah varian butiran 

2

1  = varians total 
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Suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha > 0,60. Apabila nilai Cronbach’s Alpha < 0,06 

maka instrument dikatakan tidak reliabel (Arikunto, 2011). 

G. Teknis Analisis Data 

Dalam penilitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk 

mengetahui besar pengaruh setiap variabel bebas seperti kepercayaan 

merek, harga, dan layanan purna jual terhadap variabel terikat yaitu 

keputusan pembelian secara parsial. Adapun persamaan yang dapat 

dijelaskan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

Y = a + b₁ X₁ + b₂ X₂ + bз Xз + e 

Keterangan: 

Y   = Keputusan Pembelian 

X1 = Brand trust 

X2 = Harga 

X3 = layanan purna jual  

a   = Konstanta  

b1 = Koefisien regresi brand trust 

b2 = Koefisien regresi harga 

b3 = Koefisien regresi layanan purna jual 

e   = Standart Error 

H. Uji asumsi klasik 

Tujuan asumsi klasik adalah untuk mengetahui kondisi data yang 

dipergunakan dalam penelitian. Model regresi yang baik adalah yang 

memenuhi seluruh uji asumsi klasik, yaitu data terdistribusi normal, tidak 

terjadi multikolonieritas, bebas dari autokolerasi, dan tidak terjadi 

heterokedastisitas. 
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1. Uji normalitas 

 Menurut Ghozali (2016;154) uji normalitas dilakukan untuk 

mengetauhi normal atau tidaknya suatu distribusi data. Dengan 

menggunakan uji Kolmogorof-Smirnov. Pada uji ini jika hasil analisis 

menunjukkan nilai Sig < 0.05, artinya data tidak berdistribusi normal. 

Sebaliknya, jika hasil analisis memiliki nilai Sig > 0.05 maka data 

bersistribusi normal. Data yang berdistribusi normal berarti data hasil 

penyebaran kuisioner memang sesuai dengan teori yang digunakan. 

Model yang baik adalah yang memiliki distribusi data yang normal atau 

mendekati normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam 

suatu  model regresi  ditemukan  adanya  korelasi  atau  hubungan  yang  

signifikan  antar variabel bebas. Dalam  model  regresi  yang  baik  

seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  diantara variabel  bebas  (Ghozali,  

2011). 

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari 

nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Apabila nilai VIF 

<10 mengindikasikan bahwa model regresi bebas dari 

multikolinearitas, sedangkan untuk nilai tolerance > 0,1 (10%) 

menunjukkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas. 

Jika VIF > 10 atau jika tolerance < 0,1 maka Ho dan Ha diterima. 

Jika VIF < 10 atau jika tolerance < 0,1 maka Ho dan Ha ditolak. 
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3. Uji Heteroskedastisat  

Uji heteroskedasitas memiliki tujuan untuk menguji apakah model 

regresi terjadi ketidak samaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). 

Gejala heteroskedasitas diuji menggunakan uji Gelejser dengan cara 

menyusun regresi antara nilai absolut residual dengan variabel bebas. 

Apabila masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap absolut residsual (α = 0,05) maka dalam regrsi tidak terjadi 

heteroskedasitas (Sanusi, 2011).  

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi untuk mendeteksi gejala autokorelasi yaitu 

penyimpangan yang terjadi antara residual pada satu pengamatan 

dengan pengamatan yang lain pada model regresi. Dalam model 

regresi tidak diperbolehkan adanya gejala autokorelasi. Gejala 

autokorelasi dapat diukur dengan pengujian Durbin-Watson (d) 

(Sanusi, 2011). Adapun ketentuannya sebagai berikut:  

a. Jika d < dL: maka terjadi autokorelasi positif, namun jika d > 4 

– dL; maka terjadi autokorelasi negatif. 

b. Jika dU < d < 4-dU: maka tidak terjadi korelasi 

c. jika dL ≤ d ≤ dU atau 4-dU ≤ d ≤ 4-dL : maka pengujian tidak 

meyakinkan 
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I. Uji Hipotesis 

Uji dalam penelitian ini menggunakan uji t. Uji t dikenal dengan uji 

parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel 

bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Kriteria 

pengujian hipotesis berdasarkan nilai probabilitas t hitung, jika nilai 

probabilitas t hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan/error (alpha) 0,05 

(yang telah ditetapkan), maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya, sedangkan apabila t 

hitung lebih besar dari tingkat kesalahan/error (alpha) 0,05 (yang 

ditetapkan), maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikatnya (Iqbal, 2015).  

 


