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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana dilakukannya semua kegiatan 

penelitian. Penelitian ini dilakukan di UMKM Azizah Florist yang beralamat 

Jl.Banyulegi II no 200 Rt 024 Rw 03 Desa Ketawang Gondang Legi Kab Malang, 

dengan konsumen Azizah Florist. 

 

B. Jenis Penelitian 

 

Peneliti menggolongkan jenis penelitian deskritif dengan menggunakan survey, 

dimana peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan dengan melakukan pengamatan dan penyebaran angket atau kuisioner 

sebagai sumber data. Penelitian ini dilakukan pada konsumen Azizah Florist. Jenis 

penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dimana 

pendekatan Deskriptif ini digunakan  untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik 

satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara 

variabel satu dengan yang lain (Sugiyono, 2014). Sedangkan Metode Kuantitatif 

adalah pendekatan yang dapat diklasifikasikan secara konkrit, teramati dan 
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terukur, dengan menghubungan variabel-variabel melalui data yang diolah 

menjadi angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik (Sugiyono, 2014). 

C. Populasi dan sampel 

1. Populasi  

Berdasarkan pada judul penelitian maka penulis menentukan populasi. 

Menurut Sugiyono (2014) bahwa: “Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Dari 

pengertian diatas, menunjukan bahwa populasi bukan hanya manusia tetapi bisa 

juga obyek atau benda-benda subyek yang dipelajari seperti dokumendokumen yang 

dapat dianggap sebagai objek penelitian. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang 

ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat 

yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah 

konsumen yang membeli produk di Azizah Florist dalam 3 tahu terakhir. 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2014), definisi sampel yaitu sebagai berikut: 

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.” Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan 

besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan suatu penelitian. Selain itu juga 

diperhatikan bahwa sampel yang dipilih harus menunjukkan segala karakteristik 
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populasi sehingga tercermin dalam sampel yang dipilih, dengan kata lain sampel 

harus dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya atau mewakili 

(representatif). Berdasarkan penjelasan diatas maka sampel pada penelitian ini 

sebanyak 100 responden. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

konsumen yang membeli produk di Azizah Florist dalam periode tanggal 12 Juni – 

20 Juli. 

3. Teknik pengambilan sampel 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nonprobability 

sampling karena peneliti tidak mempunyai atau mengetahui data dengan pasti 

berapa jumlah konsumen UMKM Azizah Florist. Kemudian metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, yaitu dimana 

peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik 

anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud penelitian (Kuncoro, 2013). 

Pemilihan metode ini dengan pertimbangan responden yang diteliti memiliki 

kriteria yang cocok yakni konsumen pengguna produk Azizah Florist sebanyak 100 

responden. Adapun kriteria-kriteria dari responden yang diambil sebagai sampel 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Konsumen yang pernah mengunjungi dan membeli produk di Azizah Florist. 

b. Konsumen yang sedang mengunjungi dan membeli produk di Azizah Florist 
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D. Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah Variabel dependen dan 

Independen. Variabel Dependen (Terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi 

variabel lain atau sering disebut variabel respon/akibat. 

Berikut penjelasannya: 

1. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Keputusan Pembelian 

2. Variabel Independen diantaranya ialah Kualitas Produk dan Promosi 

 Operasional Variabel merupakan penjelasan dari Variabel-variabel yang ada 

dan akan menjadi kajian dalam penelitian ini adapun operasional variabelnya 

sebagai berikut : 

Table 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definis Opresional Indicator Sumber  

Kualitas 

Produk 

(X1) 

kualitas produk adalah 

kemampuan suatu 

barang Azizah Florist 

untuk memberikan hasil 

atau kinerja yang sesuai 

bahkan melebihi dari 

apa yang diinginkan 

pelanggan.  

1. Desain dan 

penampilan 

produk yang 

menarik 

 

Yugo 

(2015)  

2. Daya tahan 

produk 

Prasasti 

(2013) 

3. Kemudahan 

perawatan 

Wijaya 

(2012) 

 

4. Variasi yang 

beragam 

Tambunan 

(2010) 
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Variabel Definis Opresional Indicator Sumber  

5. Display produk Siska 

Masfufa 

(2018) 

Promosi 

(X2) 

Promosi adalah suatu 

bentuk komunikasi 

pemasaran yang 

merupakan aktivitas 

pemasaran yang 

berusaha menyebarkan 

informasi,mempengaruh

i, dan mengingatkan 

pasar sasaran atas 

UMKM Azizah Florist 

dan produknya agar 

bersedia menerima, 

membeli dan loyal pada 

produk yang ditawarkan 

perusahaan yang 

bersangkutan 

1. Informasi melalui 

promosi lengkap 

Farisya 

(2015) 

2.  Intensitas 

penayangan iklan 

Maskuri 

(2004) 

3.  Menumbuhkan 

ketertarikan 

Syahrial 

(2012) 

4. Kemudahan 

informasi untuk 

dipahami 

Oktavi 

(2017) 

Keputusa

n 

Pembelia

n (Y) 

keputusan pembelian 

adalah tahap dalam 

proses keputusan 

pembelian, dimana 

konsumen benar – benar 

membeli. Keputusan 

pembelian merupakan 

suatu kegiatan individu 

yang secara langsung 

terlibat dalam  

mendapatkan  dan  

mempergunakan barang 

Azizah Florist yang di 

tawarkan. 

1. Keyakinan pada 

sebuah produk 

Syarif 

(2016) 

2. Kemantapan pada 

sebuah produk 

3. Kecepatan dalam 

memutuskan 

pembelian 

Sonia 

(2016) 

4. Tidak 

mempertimbangka

n produk lain 

Situmorang 

& Santoso 

(2015) 
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Variabel Definis Opresional Indicator Sumber  

5. Konsumen 

memutuskan 

membeli 

merupakan 

keputusan yang 

tepat 

Kartiningru

m (2017) 

 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

 

1. Jenis data 

Mengetahui adanya pengaruh kualitas produk dan promosi terhadap keputusan 

pembelian di Azizah Florist, dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian 

kuantitatif, yaitu penelitian berupa angka angka dan analisis menggunakan statistik 

(Kuncoro, 2013). Penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu variabel independen 

(variabel bebas)  dan variabel dependen (variabel terikat) Peneliti tujuannya untuk 

menguji hipotesis dan teori, dan menunjukan hubungan antara variabel dependen 

dan independen. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer, data 

yang dikumpulkan secara langsung data pertama yaitu melalui kuesioner.  

a. Sumber Data 

1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden 

yang berasal dari sebar kuisioner yang diisi. Dalam penelitian ini data 

diperoleh dari hasil pengisian kuisioner mengenai pengaruh kualitas produk 

dan promosi terhadap keputusan pembelian 
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2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak UMKM Azizah 

Florist, internet, dalam penelitian ini data diperoleh dari data perusahaan 

yang terkait dan internet yang mendukung latar belakang penelitian. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk 

memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan data 

yang akurat dan lebih spesifik, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan kuesioner (angket) tang di ambil dalam kurun periode 12 Juni – 20 

Juli. 

 

G. Teknik Penskalaan Data  

 

Teknik penskalaan data yang digunakan oleh peneliti untuk memberikan 

jawaban pada setiap item jawaban adalah dengan menggunakan skala Likert. 

Menurut sugiyono (2014), Skala Likert digunakan untuk mengukur mengukur sikap, 

pendapat, dan presepsi seseorang atau kelompokan orang tentang fenomena sosial, 

deangan Skala Likert, maka Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel.  
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Untuk menganalisa secara kualitatif, maka jawaban dibagi menjadi lima kategori. 

Dalam penelitian ini setiap jawaban atas variabel Kualitas Produk dan Promosi 

terhadap Keputusan Pembelian menggunakan sistem nilai dengan dasar Likert, yang 

tertuang pada tabel 3.2 sebagai berikut:  

Tabel 3.2  Nilai Dengan Dasar Skala Likert 

NO Keterangan Skor 

1. Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

2. Tidak Setuju (TS) 2 

3. Netral (N) 3 

4. Setuju (S) 4 

5.  Sangat Setuju (SS) 5 

 

 

H. Teknik Pengujian Instrumen 

 

Hal  pertama  sebelum  melakukan  analisis  data  yang  diperoleh,  kuesioner 

yang telah dibagi akan dilakukan tes validitas dan reliabilitas dahulu. 

1. Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah (valid) atau tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkap suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Tujuan dilakukan uji 

validitas adalah untuk mengetahui kelayakan butir- butir dalam suatu daftar pertanyaan 
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dalam mendefinisikan suatu variabel. 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, 2002): 

  

      2222

)(

yynxxn

yxxn
r






 

Keterangan: 

r =  koefisien korelasi 

x =  skor item x 

y =  skor item y 

n =  banyaknya sampel 

 Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah r = 0,3. Jadi jika korelasi 

antara butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrument tersebut 

tidak valid.  

2. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan komputer dengan 

bantuan SPSS versi 17.00 for windows. Arikunto (2002) menyatakan reliabilitas 

menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah 
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baik. Uji reliabilitas dilakukan dengan menguji skor antara item dengan rumus 

Alpha Cronbach dengan rumus sebagai berikut (Arikunto, 2002): 

  






 













2

1

2

11 1
1 

 b

k

k
r

 

Keterangan: 

11r  = reliabilitas instrument 

k = banyaknya pertanyaan 

2

b  = jumlah varian butiran 

2

1  = varians total 

 Suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 

(Arikunto, 2002). Setelah dilakukan pengujian terhadap data maka dapat diketahui 

bahwa data yang diperoleh adalah valid dan reliabel sehingga proses analisis 

berikutnya dapat dilanjutkan. 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel dependen maupun independen atau keduanya terdistribusi secara normal 

atau tidak. Pengujian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

Uji kolmogorov-smirnov (KS )dengan kriteria pengujian α = 0,05 dimana :  
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1) Jika sig > α berarti residual terdistribusi normal  

2) Jika sig < α berarti residual tidak terdistribusi normal 

 

b. Uji Multikolinearitas 

 Pengujuan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan korelasi antar variabel 

independen atau bebas. Multikolinearitas merupakan suatu gejala korelasi antar 

variabel independen yang ditunjukan dengan korelasi signifikan antar variabel 

bebas. Adanya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari tolerance value atau nilai 

Variance Infation Factor (VIF). Batas tolerance value adalah 0,1 dan batas VIF 

adalah 10, sehingga apabila : 

1) Tolerance value < 0,1 atau Variance Infation Factor (VIF) >10 maka 

terjadi multikolinearitas. 

2) Tolerance value > 0,1 atau Variance Infation Factor (VIF) < 10 maka 

tidak terjadi multikolinearitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi untuk melihat korelasi antara suatu periode ke periode 

sebelumnya. Sehingga pengujian ini dilakukan pada data time series yang 

melibatkan pengujian lebih dari satu periode pelaporan. Untuk mengetahui 

adanya autokorelasi pada data dapat digunakan uji Durbin-Watson, yaitu 

dengan dengan cara melihat tabel Durbin-Watson. Jika nilai dU < d < 4-dL 

maka tidak terjadi gejala autokorelasi pada model regresi. 
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d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke 

pengamatan lain. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat menggunakan uji 

Glejser karena berupa data statistik yang dapat dipastikan kebenarannya. uji 

Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independent dengan 

nilai absolut residualnya. Apabila nilai signifikansi variabel independent lebih 

dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

 I. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Kriteria penentuan kecenderungan jawaban responden ditentukan berdasarkan 

rata-rata nilai jawaban yang dihitung menggunakan rentang skala (Umar, 2000). 

Adapun rumus rentang skala sebagai berikut: 

                                         RS = 
n (m−1)

m
 

Keterangan:  

RS  =  Rentang Skala 

n  =  Jumlah sampel 

       m  =  Jumlah alternatif jawaban tiap item  
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Rentang skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 hingga 5, 

maka rentang skala penelitian yang didapat adalah: 

Rs = 
100 (5−1)

5
 = 

400

5
 = 80 

Nilai rentang skala sebesar 80 digunakan untuk menentukan rentang skala 

keputusan. Rentang skala keputusan yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut 

: 

Tabel 3.3 Rentang Skala Keputusan 

 

Rentang Skala Kualitas produk Promosi  Keputusan pembelian 

100 – 179 Sangat tidak baik Sangat tidak 

menarik 

Sangat rendah 

180 – 259 Tidak baik Tidak menarik Rendah  

260 – 339 Netral Netral  Netral 

340 – 419 Baik Menarik Tinggi  

420 - 500 Sangat baik Sangat menarik Sangat tinggi 

 

 

2. Model Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda pada dasarnya merupakan perluasan dari regresi 

linear sederhana, yaitu menambah jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya 

satu menjadi dua atau lebih variabel bebas. Seperti dalam penelitian ini, terdiri dari 

lebih dari satu variabel bebas, maka penelitian ini menggunakan alat analisis 
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regresi linear berganda. penelitian ini memiliki tiga variabel bebas dan satu 

variabel terikat, sehingga dengan hal ini regresi linear berganda dinyatakan dalam 

persamaan matematis sebagai berikut : (Sugiyono, 2014) 

Y = a +b1 X1 + b2 X2 +e 

Keterangan :  

Y  : Keputusan Pembelian (Y) 

α  : Konstanta 

b  : Koefisien regresi 

X1  :  Kualitas Produk 

X2  : Promosi 

  : Error term (residual 

J. Pengujian Hipotesis 

1. Pengujian Secara Simultan ( Uji Statistik F) 

Uji statistik F digunakan untuk menguji kepastian pengaruh dari seluruh variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian 

hipotesis dan rumus untuk uji statistik F adalah sebagai berikut : (Sugiyono, 2014) 

F = 
𝑅2/𝑘

(1−𝑅2 (𝑛−𝑘−1)⁄
 

Keterangan: 

R2 

= Koefisien determinasi 

k = Jumlah variabel independen 
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n = Jumlah anggota data atau kasus 

F hasil perhitungan ini dibandingkan dengan yang diperoleh dengan 

menggunakan signifikan level 5% atau dengan degree freedom = k 

Ho : Kualitas produk dan promosi tidak berpengaruh secara simultan 

Ha : Kualitas produk dan promosi berpengaruh secara simultan 

Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan melihat F hitung dan F table 

dan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu : 

a. Apabila probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ho di terima dan Ha ditolak. 

b. Apabila probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho di tolak dan Ha diterima. 

 

2. Pengujian Secara Parsial (Uji Statistik t) 

Uji statistik t digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel 

independen dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Kriteria dan 

rumus pengujian uji T adalah sebagai berikut : 

t hitung = 
𝑏

𝑠𝑏
 

Keterangan : 

b = Koefisien regresi 

sb = Standar error 

 



40 
 

 

a. Kualitas produk 

1. Apabila tingkat signifikansi < a (0,05), maka variabel kualitas produk 

berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian 

2. Apabila tingkat signifikansi > a (0,05), maka variabel kualitas produk tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian 

 

b. Promosi 

1. Apabila tingkat signifikansi < a (0,05), maka variabel promosi berpengaruh 

signifikan terhadap variabel keputusan pembelian 

2. Apabila tingkat signifikansi > a (0,05), maka variabel promosi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian 

 

K. Pengujian Kontribusi Terbesar (Uji Dominasi) 

 

Dalam penelitian ini, cara untuk menentukan variabel bebas yang berkontribusi 

terbesar terhadap variabel terikat adalah dengan menggunakan standarized 

coefficients beta pada tingkat kepercayaan 95% atau taraf signifikan 5% dengan 

kriteria penilaian, dimisalkan koefisien βeta kualitas produk (X1) ≥ nilai koefisien 

βeta promosi(X2), maka dikatakan bahwa variabel kualitas produk berkontribusi 

terbesar pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen. 

 


