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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif yang artinya penelitian ilmiah 

yang sistematis terhadap bagian-bagian serta hubungan sebab akibat antara 

dua variabel atau lebih yang dikumpulkan setelah terjadi fakta atau terjadi 

peristiwa. Pendekatan penelitian ini yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.  

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri 

tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Sanusi, 2017). 

Dalam penelitian ini populasinya adalah konsumen yang telah membeli di 

distro Molotof Merc yang ada di Kota Malang dalam setahun terakhir. 

Peneliti biasanya melakukan seleksi terhadap bagian elemen-elemen 

populasi dengan harapan hasil seleksi tersebut dapat merefleksikan seluruh 

karakteristik yang ada. Elemen adalah subjek dimana pengukuran itu 

dilakukan. Bagian dari elemen-elemen populasi yang terpilih disebut sampel 

(Sanusi, 2017). Menurut Gray dan Diehl (1996), untuk penelitian yang 

sifatnya menguji hubungan diantara satu variabel atau lebih (penelitian 

korelasional) minimal diambil 30 sampel. Jadi sampel dalam penelitian ini 

adalah semua kalangan remaja yang ada di Kota Malang. Besar sampel 

dalam penelitian ini adalah 100 orang. Peneliti mengambil sampel 100 

orang dikarenakan populasi konsumen Distro Molotof Merc tidak bisa 
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dipastikan jumlahnya. Pada setiap penelitian, ukuran sampel dalam 

penelitian adalah 30 sampai dengan 500 responden (Widayat, 2004). 

Teknik pengambilan sampel (sampling) adalah cara peneliti 

mengambil sampel atau contoh yang representatif dari populasi yang 

tersedia. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode 

purposive sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel 

dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan 

penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. 

Pertimbangan atau ciri-ciri yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

konsumen yang telah membeli kaos di Distro Molotof Merc dengan kriteria 

konsumen laki-laki berusia 15-30 tahun, diutamakan mahasiswa dengan 

memiliki pikiran yang rasional untuk mengisi kuisioner dengan baik dan 

benar. 

C. Definisi operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah suatu atribut, nilai atau sifat dari objek, 

individu atau kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu 

dan lainnya yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dicari 

informasi serta ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini menggunakan 

variabel independen dan dependen. Variabel independen (variabel bebas) 

adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya variabel dependen. Variabel dependen (variabel terikat) 

adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas. 
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1. Kualitas Produk (X1) 

Kualitas produk didefinisikan sebagai karakteristik dari suatu produk 

dalam kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

Indikator kualitas produk menurut Jackson R.S Weenas (2013) yaitu: 

a. Performance (kinerja) : karakteristik atau fungsi utama bagi konsumen 

saat merasakan kenyamanan menggunakan produk kaos Distro 

Molotof Merc. 

b. Features (fitur) : karakteristik atau memiliki ciri khas tambahan 

dalam kaos seperti pada jahitan yang rapi serta kualitas bahan yang 

kuat pada produk Distro Molotof Merc. 

c. Aesthetics (estetika) : meliputi model, warna atau design yang 

menarik pada produk kaos Distro Molotof Merc. 

d. Reliability (kehandalan) : kemungkinan kecil mengalami kerusakan 

atau gagal pakai pada produk seperti kaos tidak mudah luntur. 

e. Durability (daya tahan) : daya tahan kaos pada Distro Molotof Merc 

mudah menyerap keringat. 

f. Kesesuaian dengan spesifikasi : yaitu design kaos Distro Molotof 

Merc selalu membuat yang terbaru atau ter up to date. 
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2.  Harga (X2) 

Harga didefinisikan sebagai nilai kewajaran dari suatu produk yang 

merupakan salah satu komponen utama dalam pengambilan 

keputusan.Adapun indikator dari variabel harga menurut Jackson R.S 

Weenas (2013) adalah sebagai berikut :  

a. Keterjangkauan harga : harga barang atau jasa mampu dijangkau 

  oleh konsumen  

b. Kesesuaian harga dengan kualitas produk : harga yang ditetapkan 

  harus sesuai dengan kualitas produk yang diproduksi 

c. Daya saing harga : harga mampu bersaing dengan perusahaan lain 

  yang sejenis. 

d. Kesesuaian harga dengan kemampuan daya beli : harga yang  

  ditetapkan sesuai dengan kemampuan daya beli konsumen. 

1. Keputusan Pembelian ( Y) 

Keputusan pembelian didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan 

konsumen untuk melakukan pembelian sebuah produk.Adapun indikator 

keputusan pembelian menurut Taufiq Saleh (2015) dan Dede Aprisal 

(2017)sebagai berikut : 

a. Kemantapan akan kualitas suatu produk. 

b. Tidak berpikir panjang dalam mengambil keputusan. 

c. Tidak tergoda dengan produk lain. 

d. Tidak banyak perbandingan. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah 

data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti atau secara 

khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan. Data 

primer tersebut didapatkan langsung dari responden atau dari sumbernya.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang 

ditetapkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

kuesioner. Kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan memberikan atau 

menyebarkan daftar pertanyaan tersebut. Kuesioner merupakan sejumlah 

pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui. 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat 

pertanyaan kepada orang lain yang dijadikan sebagai responden dan 

memenuhi kriteria penelitian. Kuisioner digunakan untuk memperoleh data 

responden mengenai kualitas produk, harga dan keputusan pembelian kaos di 

Distro Molotof Merc. 

F.Teknik Pengskalaan Data 

Teknik skala pengukuran pada penelitian ini menggunakan skala 

Likert. Skala Likert adalah skala yang didasarkan pada penjumlahan sikap 

responden dalam merespon pernyataan berkaitan indikator-indikator suatu 

konsep atau variabel yang sedang diukur. Dalam hal ini, responden diminta 

untuk mengisi daftar pertanyaan dengan jumlah kategori sebanyak lima, 

kemudian hasil tersebut akan diberikan skor tertentu. Skor tersebut bergerak 
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dengan skala antara 1 sampai 5 dan memiliki ketentuan yang dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

 

Tabel 3.1 Skala Likert 

Keterangan Skor 
Sangat Setuju 5 

Setuju 4 
Netral 3 

Tidak Setuju 2 
Sangat Tidak Setuju 1 

 

G. Uji Instrumen   

Pengujian instrumen dilakukan untuk mengetahui kualitas instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini, instrumen dikatakan baik apabila valid 

dan reliabel. Berikut ini akan dipaparkan mengenai validitas instrumen dan 

realibilitas instrumen dalm penelitian ini: 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuesioner tersebut. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah 

atau valid tidknya suatu kuesioner (Ghozali, 2018). Instrumen 

penelitian berupa pertanyaan atau pernyataan disusun berdasarkan 

pada konstruk atau konsep, variabel, dan indikatornya. Pengujian 

validitas menggunakan teknik corrected item total correlation. Uji 

validitas ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilair 

hitung dengan r tabel, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Dalam 
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menguji masing-masing pertanyaan apakah valid atau tidak dapat 

dilihat dari nilai r hitung dan r tabel. Apabila r hitung lebih besar dari 

r table dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indiktor valid. 

Jika r hitung lebih kecil dari r table dan nilai tidak positif maka butir 

atau pertanyaan atau indikator tidak valid. 

b. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Jawaban responden terhadap pertanyaan ini dikatakan reliabel jika 

masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten atau jawaban 

tidak boleh acak. Jika jawaban responden ini acak, maka dapat 

dikatakan bahwa tidak reliabel. 

Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan cara one 

shotatau pengukuran sekali saja. Disini pengukurannya hanya sekali 

dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau 

mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan 

fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik 

AlphaCronbach (a). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel 

jika memberikan nilai Alpha Cronbach> 0,6 (Nunnally,1994). Adapun 

rumusnya adalah sebagai berikut : 
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Keterangan : 

reliabilitas CronbachAlpha 

K  = Banyaknya butir pertanyaan  

 Jumlah varians butir 

 Varians total 

Kriteria pengujian adalah apabila instrumen penelitian dikatakan 

reliabel jika nilai Alpha Cronbach> 0,6 

H. Indeks Persepsional  

Indeks persepsional bermanfaat untuk mengukur besaran kontribusi 

indikator dalam variabel. Agar mendapatkan hasil interpretasi, terlebih 

dahulu harus diketahui skor tertinggi (Y) dan skor terendah (X) untuk item 

penilaian dengan rumus sebagai sebagai berikut :  

Y = skor tertinggi likert x jumlah responden  

X = skor terendah likert x jumlah responden 

Jumlah skor tertinggi untuk item “Sangat Suka” adalah 5 x 100= 500, 

sedangkan item “ Sangat Tidak Suka” adalah 1 x 100= 100. 

Kriteria interpretasi skornya yaitu :  

Angka 0% - 19,99%= Sangat Tidak Setuju 

Angka 20% - 39,99% = Tidak Setuju 

Angka 40% - 59,99% = Cukup Netral 

Angka 60% - 79,99% = Setuju  

Angka 80% - 100% = Sangat Setuju. 

Rumus Indeks Persepsional% sebagai berikut : 

Indeks % = Total skor / Y x 100 
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Dimana total skor diperoleh dari total jumlah responden yang memilih x 

pilihan angka skor likert. Sedangkan Y diperoleh dari skor tertinggi likert x 

jumlah responden. 

I. Teknik Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear 

berganda, yaitu hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel 

independen. Kualitas Produk (X1), Harga (X2) dengan variable dependen 

Keputusan Pembelian (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan 

antara variable independen dengan variable dependen apakah masing-

masing variabel independen berhubungan positif atau negative dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen 

mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya 

berskala interval atau rasio. 

Analisis Regresi Linear Berganda   

Formula metode analisa regresi linear berganda:   

Y =  a  +  b1X1 + b2X2 + e  

Dimana : 

Y : keputusan pembelian 

a : konstanta 

b : koefisien  

X1 : Kualitas Produk 

X2 : Harga 
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e : Residual atau kesalahan prediksi 

Uji Asumsi Klasik 

Penggunaan model analisis regresi berganda harus menggunakan sejumlah 

asumsi-asumsi klasik dan valid. Pengujian asumsi harus dipenuhi atau valid agar 

persamaan regresi dapat digunakan dengan baik.Pada penelitian ini akan 

dilakukan beberapa uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji 

multikolinearitas,uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. 

1.  Uji Normalitas 

Uji normalitas data merupakan pengujian asumsi klasik paling utama 

yang harus dilakukan oleh peneliti. Tujuannya yaitu untukmenguji apakah 

variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal 

atau tidak dalam model regresi. Dalam model regresi linier, syarat wajib 

yang dipenuhi yaitu data harus normal. Uji distribusi normal adalah uji 

untuk mengukur apakah data yang didapatkan memiliki distribusi normal 

sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Dalam penelitian ini 

menggunakan uji One Sampledengan alat uji Kolmogorov Smirnov dengan 

menggunakan taraf signifikasi 0,05. 

Jadi model regresi yang baik jika semua variabel distribusi normal. 

Untuk mempermudah peneliti dalam mengalami normalitas data, maka 

digunakan SPSS. Apabila nilai Sig Uji Kolmogrov-Smirnov Sig ≥ 

0,05artinya data berdistribusi secara normal. Sebaliknya, apabila nilai 

SigUji Kolmogrov-Smirnov Sig< 0,05 artinya data berdistribusi secara tidak 

normal. 
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2 . Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. 

Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak 

ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi 

antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah dengan 

melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Apabila VIF (Variance 

Inflation Factor) ≥10 dan nilai tolerance <0,10 maka dapat disimpulkan 

yaitu model regresi terbebas dari gejala multikolonieritas (Ghozali, 2018) 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini 

timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu 

observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang 

bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat 

dilakukan dengan pengujian Durbin Watson (d). 

4. Uji Heteroskesdastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
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pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

Homoskesdatisitas. Cara yang digunakan untuk mengetahui suatu model 

terbebas dari heteroskedastisitas atau tidak adalah uji Glejser. Glejser 

mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel 

independen (Gujarati,2003). Jika variabel independen signifikan secara 

statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi 

heteroskedastisitas. Adapun cara untuk mengetahui pengujian menggunakan 

uji Glejser yaitu : 

a. Jika nilai signifikasi ≥ 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas 

b. Jika nilai signifikasi < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. 

Uji Hipotesis 

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka data 

tersebut diolah dengan menggunakan teknis analisis data tertentu dengan 

permasalahan yang diteliti. Teknis analisis data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda, teknik ini digunakan 

karena untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Teknis analisis dalam penelitian ini akan menggunakan program SPSS. 

Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik yang terdiri atas : 

1. Uji signifikan parameter individual (Uji t) 

Pada uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara 

variabel kualitas produk dan harga , dimana benar-benar berpengaruh 

terhadap variabel keputusan pembelian secara terpisah atau parsial 
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(Ghozali,2018). Uji t merupakan uji yang digunakan ketika peneliti 

ingin menguji beda mean dari dua kelompok sampel. 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 : 

1. Jika t hitung memiliki nilai signifikan ≥ 0,05, maka menunjukkan 

bahwa variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

2. Jika t hitung memiliki nilai signifikan < 0,05, maka menunjukkan 

bahwa variabel bebas secara individual tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat. 

2. Uji variabel dominan 

Uji dominasi digunakan untuk mengetahui variabel mana yang 

paling dominan berpengaruh terhadap variabel terikat. Untuk 

menentukan variabel bebas yang paling dominan dalam 

mempengaruhi nilai variabel terikat dalam suatu model regresi linier, 

maka menggunakan koefisien beta, koefisien disebut standardized 

cofficient beta. Pada tingkat kepercayaan 95% atau taraf signifikasi 
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5% dengan kriteria penilaian, misalkan nilai koefisien beta kualitas 

produk (X1) ≥ nilai koefisien harga (X2), maka dapat dikatakan 

bahwa variabel kualitas produk (X1) adalah variabel yang 

berkontribusi besar terhadap variabel keputusan pembelian. 

 

 


	BAB III
	METODE PENELITIAN
	A. Jenis Penelitian
	B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel
	C. Definisi operasional Variabel
	D. Jenis dan Sumber Data
	E. Teknik Pengumpulan Data
	F. Teknik Pengskalaan Data
	G. Uji Instrumen
	H. Indeks Persepsional
	I. Teknik Analisis Data


