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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian adalah suatu cara untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan prosedur yang sistematis 

dan ilmiah (Endang, 2013: 1). Penelitian ini termasuk kedalam penelitian survey. 

Menurut Jogiyanto (2014) Penelitian survei digunakan untuk memperoleh data 

opini individu. Penelitian survey dilakukan untuk mendapatkan fakta dari gejala-

gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual tanpa 

menyelidiki mengapa gejala tersebut ada.    

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Warung Palupi yang bertempat di jalan Rungut 

Asri Tengah No 10 Surabaya.  

C. Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan 

hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga 

bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi 

meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek yang 
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diteliti itu (Sugiyono, 2014:61). Populasi dalam penelitian ini adalah pembeli 

di Warung Palupi Jalan Rungkut Asri Tengah No 10 Surabaya.  

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti Arikunto 

(2013:173). Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari 

populasi Sugiono (2015:215). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan metode sampling insidental. Menurut Sugiyono (2014:68) 

sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan melakukan pembelian di Warung Palupi 

Jalan Rungkut Asri No 10 Surabaya, dan dianggap cocok sebagai sumber data. 

Adapun jumlah sampel yang diambil yaitu sebanyak 100 responden, yang 

menjadi landasan atau dasar dari jumlah pengambilan sampel adalah pendapat 

Roscoe dalam Widayat (2004:140) menyatakan bahwa: “Pada setiap 

penelitian, ukuran sampel harus berkisar antara 30 sampai 500”, yang menjadi 

landasan atau dasar dari jumlah pengambilan sanpel adalah Fraenkel dan 

Wallen dalam Widayat (2004:67) mengatakan bahwa; “Besarnya sampel 

minimum untuk penelitian yang bersifat deskriptif yaitu sebanyak 100 

sampel”. 

D. Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

 Pengertian variabel dan definisi operasional variabel menurut Sugiono, 

(2015:38) adalah segala yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti 
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untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

 Variabel bebas adalah merupakan variabel yang  mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Sedangkan dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) variabel independen atau bebas yaitu, 

Kualitas produk (X1) dan Kualitas layanan (X2). 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

 Variabel terikat adalah merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Sedangkan dalam penelitian ini 

variavel dependenya adalah Keputusan pembelian (Y). 

Variabel Definisi Variabel Indikator Variabel 

Kualitas 

Produk 

Kualitas produk adalah 

kemampuan suatu barang 

untuk memberikan hasil 

atau kinerja yang sesuai 

bahkan melebihi dari apa 

yang diinginkan pelanggan. 

Kualitas produk dalam 

penelitian ini merupakan 

bebek goreng di Warung 

Palupi Surabaya yang 

1. Daging bebek goreng warung 

palupi kering, lembut dan 

renyah 

2. Produk pada warung palupi 

sesuai dengan spesifikasi yang 

ditawarkan 

3. Bebek goreng palupi yang 

disajikan ukurannya besar dan 

diberi bumbu santan goreng 

sehingga terlihat menarik 
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Variabel Definisi Variabel Indikator Variabel 

rasanya gurih, kering lembut 

dan renyah. 

4. Aroma bebek goreng warung 

palupi tercium  bau yang sedap 

5. Bebek goreng warung palupi 

terkenal dengan bebek 

gorengnya yang gurih 

(Tjiptono, 2016:134) 

Kualitas 

Layanan 

Kualitas layanan adalah 

upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan 

pelanggan serta ketepatan 

penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan 

pelanggan. kualitas layanan 

dalam penelitian ini dapat 

dilihat dari bukti fisik, 

keandalan, ketanggapan, 

empati dan jaminan di 

Warung Palupi Surabaya. 

1. Interior pada warung palupi 

menarik 

2. Tulang bebek gorengnya 

lunak dan bisa dimakan 

3. Pelayanan dari karyawan 

warung palupi cepat 

4. Karyawan tidak membedakan 

konsumen yang membeli 

5. Keramahan dan kesopanan 

karyawan dalam pelayanan 

pada konsumen 

(Tjiptono, 2012:198) 

Keputusan 

pembelian 

Keputusan pembelian 

adalah sebagai tahap 

keputusan dimana 

konsumen secara aktual 

1. Saya mantap dalam 

melakukan pembelian di 

warung palupi 

2. Saya sudah terbiasa untuk 
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Variabel Definisi Variabel Indikator Variabel 

melakukan pembelian suatu 

pruduk. Keputusan 

pembelian dalam penelitian 

ini dipengaruhi oleh 

kemantapan sebuah produk, 

kebiasaan membeli sebuah 

produk dan kecepatan 

memutuskan memilih 

sebuah produk di Warung 

Palupi Surabaya. 

mengkonsumsi atau membeli 

pada warung palupi 

3. Saya cepat dalam melakukan 

pembelian di warung palupi 

(Kotler, 2009:125) 

 

 

E. Teknik Pengumpulan data 

 Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

kuesioner atau angket dengan cara memberi seperangkat pertanyaaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab dan selanjutnya dianalisis dan 

diambil kesimpulannya. 

F. Teknik Analisis Data 

 Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

sesorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian 

fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya 

disebut sebagai variabel penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan variabel 
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X1, X2 dan Y yang kemudian variabel tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyususn item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan, 

jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala linkert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, seperti berikut: 

a. Sangat Setuju   Nilai 5 

b. Setuju    Nilai 4 

c. Ragu-ragu    Nilai 3 

d. Tidak setuju    Nilai 2 

e. Sangat tidak setuju   Nilai 1 

G. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

 Menurut Widayat (2004:87) validitas adalah suatu pengukuran yang mengacu 

pada proses dimana pengukuran benar-benar bebas dari kesalahan sistimatis dan 

kesalahan random. Pengukuran yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

 Pada penelitian ini, digunakan validitas Pearson berdasarkan rumus 

korelasi product moment. Adapun kriteria pengujiannya adalah apabila r hitung  r 

tabel maka tidak terdapat data yang valid sedangkan apabila r hitung> r tabel terdapat 

data yang valid. 

Nilai r hitung dapat diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut: 

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

Y)( . X)( - XY .n 
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Dimana: 

r = Koefisien Korelasi 

n = Jumlah sampel 

X = Skor tiap butir 

Y = Skor Total  

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana instrument tersebut 

dapat diberikan hasil yang relative sama bisa dilakukan pengukuran kembali 

terhadap subyek yang sama. Suatu instrumen yang mempunyai reliabilitas yang 

tinggi menunjukkan bahwa instrument tersebut mantab. Suatu alat ukur yang 

mantab tidak berubah-rubah pengukurannya, artinya meskipun alat itu digunakan 

berkali-kali akan memberikan hasil yang hampir serupa.  

Dalam penelitian ini, reliabilitas diukur dengan metode konsistensi internal 

dengan teknik Reliabilitas Alpha, dengan rumus sebagai berikut: (Arikunto, 

2006:192): 

             =       

Dimana : 

k = Banyaknya belahan tes 

sj
2 = Varian belahan j; j= 1,2,…..k 

sx
2 = Varians skor tes 

 Adapun kriteria pengujiannya adalah apabila nilai reliabilitas instrumendi 

atas 0,6 atau 60%, berarti terdapat data yang reliable pada tingkat kepercayaan 
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95%. Sebaliknya jika nilai reliabilitas kurang dari 0,6 atau 60% berarti tidak 

terdapat data yang reliable pada tingkat kepercayaan 95%. 

3. Uji Prasyarat Analisis  

a. Uji Normalitas  

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Pada prinsipnya 

normalitas dapat dideteksi dengan melihat menyebaran data/titik pada sumcu 

diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Model 

regresi dikatakan memenuhi asumsi normalitas apabila data menyebar di sekitar 

garis diagonal atau grafik histogramnya (Dyah Nirmala A.J., 2012: 35-36).  

Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Kolmogorov-

Smirnov (Sugiyono, 2008:152) sebagai berikut:  

  

Keterangan:  

KD = Harga Kolmogorov-Smirnov n2 = Jumlah sampel yang diobservasikan atau 

diperoleh n1  = Jumlah sampel yang diharapkan kriteria yang digunakan jika 

digunakan KD hasil perhitungan lebih kecil dari KD label dengan taraf signifikansi 

5% dan derajat kebebasan sebesar jumlah seluruh frekuensi yang diperoleh 

dikurangi frekuensi harapan, maka sebaran datanya berdistribusi normal. Kriteria 

lain dengan menggunakan perbandingan nilai Asymp. Sig (2-Tailed) dengan nilai 
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alpha yaitu 5% sehingga apabila nilai Asymp. Sig (2-Tailed) > 0,05 maka dapat 

disimpulkan data berdistribusi normal.  

b. Uji Linearitas  

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas dan 

terikat dalam penelitian ini memiliki hubungan yang linier. Uji linier ini 

digunakan dengan menggunakan garis regresi dengan taraf signifikan 5%. Dalam 

uji ini digunakan rumus (Sutrisno Hadi, 2000:26)  

Freg =   

Keterangan:  

Freg= Harga F regresi  

N  = Cacah Kasus (jumlah responden) n=Cacah Prediktor 

(jumlah variabel)  

 R  = Koefisien korelasi antara kriterium dengan prediktor  

 Rkreg  = Rerata kuadrat regresi  

 Rkres  = Rerata kuadrat residu  

Jika harga signifikan kurang dari tarag signifikan 5% maka hubungannya 

bersifat tidak linear, sebaliknya jika nilai signifikan lebih dari atau sama dengan 

5% maka hubungannya bersifat liniear.  
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c. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen. Multikolinieritas dapat dilihat dengan Variance Inflation Factor 

(VIF), apabila nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 maka tidak terdapat 

gejala multikolinieritas (Ghozali, 2011).  

d. Uji Heteroskedastisitas  

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari resifual pada satu pengamatan 

ke pangamatan yang lain. Jika terdapat varians, maka dijumpai gejala 

Heteroskedastisitas (Santoso 2004: 203). Uji heteroskedastisitas dalam penelitian 

ini menggunakan uji Glejser pada program SPSS (Statistic Product and Service 

Solution) for windows.  Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan nilai absolute 

resifual (AbsUi) terhadap variabel independen lainnya. Kriteria yang digunakan 

untuk mengetahui terjadi heteroskedastisitas atau tidak dapat dijelaskan dengan 

koefisien signifikan. Koefisien signifikan harus dibandingkan dengan tingkat 

signifikan 5%.  

Jika koefisien signifikan lebih besar dari tingkat signifikansi yang 

ditetapkan, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya 

jika koefisien signifikan lebih kecil dari tingkat signifikan yang ditetapkan, maka 

dapat disimpulkan terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011;139).  
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4. Uji Regresi Berganda  

Penelitian ini menggunakan uji Regresi linier berganda. Regresi linier 

berganda bertujuan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen 

terhadap satu variable dependen. Model ini mengasumsikan adanya hubungan 

satu garis lurus/linier antara variabel dependen dengan masing-masing 

prediktornya (Dyah Nirmala A.J., 2012:13). Rumus regresi berganda pada 

penelitian ini yaitu:  

Y = a + b1X1 + b2X2  + e  

Keterangan:  

Y  = Keputusan pembelian 

a = Konstanta 

b1  = Koefisien regresi kualitas produk 

b2 = Koefisien regresi kualitas layanan 

X1  = Kualitas produk 

X2 = Kualitas layanan 

E = Kesalahan pengganggu  

5. Pengujian Hipotesis 

a. Uji t 
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Untuk menguji kebenaran hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini 

pengujian dilakukan menggunakan uji t. Menurut Imam Ghozali (2011;98), uji t 

pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengambilan 

keputusan ini dilakukan berdasarkan perbandingan nilai signifikan yang telah 

ditetapkan, yaitu sebesar 5% (α=0,05). Jika signifikan thitung lebih besar dari α 

maka Ho diterima, artinya variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Sedangkan jika signifikannya lebih kecil dari α maka Ho ditolak yang 

artinya variabel indipenden berpengaruh secara parsial terhadap variabel 

dependen. 

 

  

b. Uji F  

Uji F menunjukan bahwa seluruh variabel independen yang terdiri dari 

variabel kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan secara 

serentak atau simultan terhadap variabel dependen yaitu keputusan pembelian 

(Ghozali, 2011). 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria 

pengambilan keputusan: 

a. Jika angka signifikasi  ≤ 0,05 maka H0 tidak ditolak  

b.  Jika angka signifikasi  ≥ 0,05 maka H0 ditolak. 
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c. Uji Variabel Dominan 

 Uji dominan dilakukan untuk mencari variabel bebas mana yang paling 

berpengaruh terhadap variabel terikat, jika dibandingkan dengan beberapa 

variabel bebas lainnya. Untuk mengetahui variabel dominan ini dapat diketahui 

dengan membandingkan nilai standarized coefficient beta yang terbesar 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian (Ghozali, 2011). 

 

 


