
 
 

34 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada konsumen Yamaha Surya Inti Putra yang berlokasi di 

Jln.Jend A. Yani No.20A-B, Blimbing, Malang, Jawa Timur. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 

Menurut Nursalam (2013) riset deskrptif adalah: “Penelitian bertujuan untuk menjelaskan, 

memberi suatu nama, situasi atau fenomena dalam menemukan ide baru”. Sedangkan metode 

pada penelitian ini yaitu menggunaka metode survei. Menurut Nursalam (2013) survey adalah: 

“Suatu rancangan yang digunakan untuk menyediakan informasi yang berhubungan dengan 

prevalensi, distribusi, dan hubungan antar variabel dalam suatu populasi”. 

 

C.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014).Berdasarkan uraian tersebut, maka 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen pembeli produk Yamaha Mio di 

Yamaha Surya Inti Putra Malang. 

2. Sampel 
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Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.Menurut Sugiyono 

(2014) bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 

populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari 

populasi harus betul-betul representative (mewakili). Untuk menentukan jumlah sampel, 

meskipun belum ada ketentuan dan ketetapan yang pasti namun berikut ini akan 

dikemukakan pendapat dari beberapa ahli, diantaranya adalah menurut Fraengkel dan 

Wallen dalam Widayat (2004) menyatakan bahwa besarnya sampel minimum untuk suatu 

riset deskriptif sebanyak 100 responden. Pendapat lain mengenai penentuan jumlah sampel 

dikemukakan oleh Roscoe yang dikutip Sekaran (2006) memberikan acuan umun untuk 

menentukan ukuran sampel: 

a. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan 

penelitian. 

b. Jika sampel dipecahkan ke dalam sub sampel (pria/wanita, junior/senior dan sebagainya), 

ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat 

c. Dalam penelitian multivariate (termasuk analisis regresi berganda), ukuran sampel 

sebaiknya 10xlebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. 

d. Untuk penelitian eksperimental sederhana dengan control eksperimen yang ketat, 

penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel kecil antara 10 sampai 

dengan 20. 
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Berdasarkan pendapat di atas maka jumlah sampel minimum yang ditentukan dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 100 responden dengan pertimbangan bahwa jumlah tersebut 

termasuk dalam jumlah sampel minimum untuk penelitian deskriptif. 

Teknik pengambilan sampeldalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. Menurut Suliyanto (2006) purposive sampling  yaitu metode penetapan sampel 

dengan didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tersebut bertujuan untuk 

memberikan informasi yang maksimal. Kriteria tertentu yang ditetapkan pada penelitian ini 

yaitu merupakan konsumen Yamaha Surya Inti Putra Malang yang berniat membeli kembali 

produk Yamaha Mio. 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer. Data Primer 

adalah data yang secara khusus  dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan 

(Widayat, 2004). Data ini dikumpulkan secara langsung dari sumber asli yaitu responden yang 

telah dipilih. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang 

diberikan kepada konsumen yang membeli sepeda motor di Dealer Yamaha Surya Inti Putra 

Malang dan berniat untuk membeli ulang produk motor Yamaha. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. 

Kuisoner merupakan kumpulan pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk mendapatkan informasi 

dari para responden (Widayat, 2004). Kuesioner dibagikan secara langsung oleh penulis kepada 
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para responden yang ditemui secara langsung. Dalam hal ini, kuisoner digunakan untuk 

mendapatkan informasi berkaitan dengan penelitian. 

 

F. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional merupakan penjelasan tentang bagaimana operasi atau kegiatan 

yang harus dilakukan untuk memperoleh data atau indikator yang menunjukan indikator yang 

dimaksud (Widayat, 2004). 

1. Kualitas produk diartikan sebagai fungsi yang menyangkut nilai yang dihasilkan oleh suatu 

produk yang dapat dirasakan oleh pengguna. Produk yang berkualitas merupakan produk 

yang mampu memberikan hasil yang lebih dari yang diharapkan sehingga konsumen merasa 

puas.  

2. Citra merek merupakan gambaran atau kesan yang ditimbulkan oleh suatu merek dalam 

benak pelanggan. Penempatan citra merek dibenak konsumen harus dilakukan secara terus 

– menerus agar citra merek yang tercipta tetap kuat dan dapat diterima secara positif.  

3. Niat pembelian ulang merupakan keinginan konsumen untuk melakukan pembelian kembali 

di masa yang akan datang. 

 

 

 

Tabel 3.1: Definisi operasional variabel 

Variabel Indikator Skala Pengukuran 

Kualitas Produk 

(X1) 

(Dinawan, 2010 

dan Hidayat, 2012) 

- Performa mesin 

- Kecepatan  

- Variasi produk 

- Hemat BBM 

- Kenyamanan  

Likert 5 point, sangat 

setuju – sangat tidak 

setuju. 
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Citra Merek (X2) 

(Dinawan, 2010 dan 

Nursetijono, 2012) 

- Merek mudah dikenal 

- Merek berkesan 

- Merek mudah diingat 

- Reputasi yang baik 

Likert 5 point, sangat 

setuju – sangat tidak 

setuju. 

 

Niat pembelian 

ulang (Y) 

(Durianto, 2001 

dan 

Prastyaningsih, 

dkk, 2014) 

- Keinginan membeli  ditempat 

yang sama 

- Keinginan untuk membeli 

Yamaha Mio jika membutuhkan 

sepeda motor matik 

- Rekomendasi pada orang lain 

- Mengajak keluarga dan teman 

untuk membeli Yamaha Mio 

Likert 5 point, sangat 

setuju – sangat tidak 

setuju. 

 

 

Untuk mengukur variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert di mana skala ini 

digunakan untuk merancang agar responden menjawab dalam berbagai tingkatan pada setiap item 

pernyataan, selain itu, agar jawaban responden dapat diukur maka jawaban responden diberi skor 

nilai. Menurut Sugiyono (2014) bahwa skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena yang telah ditetapkan secara spesifik 

oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. 

Jenis pertanyaan atau pernyataan dalam kuisioner yang digunakan bersifat tertutup 

dengan 5 (lima) alternatif jawaban. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau 

dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata. Formulasi skala Likert dirancang 

sedemikian agar memungkinkan responden menjawab dengan berbagai tingkatan pertanyaan 

yang lebih leluasa. Dengan demikian jawaban dari item instrumen berupa pertanyaan diberi 

skor 1 – 5. Dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Sangat Setuju (SS) diberi nilai 5 

2. Setuju (S) diberi nilai 4 

3. Netral (N) diberi nilai 3 

4. Tidak Setuju (TS) diberi nilai 2 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai 1. 
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G. Uji Instrumen 

Data yang diperoleh dari hasi penyebaran kuisioner merupakan data primer yang akan 

diolah dan dianalisis lebih lanjut menggunakan program SPSS guna menjawab hipotesis yang 

telah dirumukan dalam penelitian. Agar data yang diperoleh valid dan reliable maka 

sebelumnya akan dilakukan uji validitas dan reabilitas. 

1. Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2006) validitas adalah:“Suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument”. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas yang tinggi. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh 

mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang 

dimaksud. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi product moment 

sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛∑𝑥𝑦 − (∑𝑥)(∑𝑦)

√[𝑛∑𝑥2 − (∑𝑥)2][𝑛∑𝑦2 − (∑𝑦)2]
 

Dimana: 

rxy =  Koefisien korelasi antara skor item dan skor total 

x =  Skor item dari variable yang diuji 

y =  Jumlah skor semua item variable yang diuji 

n =  Banyak Sampel (responden) 

Perhitungan ini akan dilakukan engan menggunakan SPSS untuk menemukan 

nomor-nomor item yang valid dan yang gugur perhitngan ini juga perlu dikonsultasikan 

dengan r product moment dengan kriteria penilaian uji validitas: 

a. Apabila r hitung ≥r table (pada taraf α5%) maka dapat dikatakan item kuisioner itu valid. 
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b. Apabila r hitung <r table (pada taraf α5%) maka dapat dikatakan item kuisioner itu tidak 

valid. 

2. Uji Reliabilitas  

Menurut Arikunto (2006) bahwa: “Reliabilitas merujuk pada suatu pengertian bahwa 

semua instrumen dapat dipercaya untuk dipergunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik”. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan 

responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang reliable dalam penelitian ini 

menggunakan metode Alpha Croncbach. Instrumen dikatakan reliable bilamana koefisien 

reliabilitasnya mencapai 0,60.  

 

H.  Metode Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mendeskripsikan variabel yang diteliti. 

Dengan rumus sebagai berikut : 

𝑅𝑆 =  
𝑛( 𝑚 − 1)

𝑚
 

Keterangan : 

  RS  = Rentang skala  

  n  = Jumlah sampel 

  m  = Jumlah alternatif jawaban 

 

Berdasarkan rumus tersebut maka dapat diperoleh rentang skala dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

RS = 
100(5−1)

5
 

= 
400

5
 

 = 80 
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Berdasarkan hasil perhitungan, telah diperoleh nilai rentang skala sebesar 80 dengan 

demikian skala penelitian kualitas produk, citra merek dan niat pembelian ulang sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 

Skala variabel Kualitas Produk, Citra Merek dan Niat Pembelian Ulang 

Skala Penilaian Kualitas Produk Citra Merek 
Niat Pembelian 

Ulang 

100 – 180 Sangat Rendah Sangat 

Rendah 

Sangat Rendah 

181 – 261 Rendah Rendah Rendah 

262 – 342 Cukup Cukup Cukup 

343 – 423 Tinggi Tinggi Tinggi 

424 – 504  Sangat Tinggi Sangat 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

 

2. Regresi Linier Berganda  

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Alat analisis 

regresi berganda adalah alat analisis yang digunakan untuk menganalisis pengaruh dua atau 

lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat.Rumus yang digunakan dalam analisis regresi 

berganda sebagai berikut:Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel 

independent atau variabel bebasnya minimal 2. Dalam penelitian ini persamaan regresinya 

adalah: 

Y=a + b1X1+ b2X2+ e 

Dimana : 

Y = Variabel terikat ( niat pembelian kembali)  

X1 = Variabel bebas 1(kualitas produk) 

X2 = Variabel bebas 2 (citra merek) 

a = bilangan konstanta 

b = koefisien regresi 
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e = error (variabel pengganggu) 

3. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas secara bersama-

sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Uji F dalam penelitian 

ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel kualitas produk, citra merek dan harga 

secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Rumus uji F yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014) adalah sebagai berikut: 

Fhitung = 
 

 1kn
R1

k
R

2

2




  

Dimana : 

F =  Fhitung selanjutnya dibandingkan dengan Ftabel 

R =  Koefisien korelasi 

k  =  Jumlah Variabel 

n =  Banyaknya sampel 

Kriteria pengambilan keputusan dari uji F ini adalah sebagai berikut: 

a. Jika F hitung > F tabel pada taraf signifikan 5% maka Ho ditolak dan Ha diterima 

b. Jika F hitung < F tabel pada taraf signifikan 5% maka Ho diterima dan Ha ditolak 

4. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing sumbangan variabel bebas secara parsial 

terhadap variabel terikat. Hipotesis statistic yang dapat dirumuskan dari uji t adalah sebagai 

berikut: 

1. H0 : b1, b2, = 0, artinya variabel X1, dan X2 secara parsial tidak berpengaruh terhadap Y 

2. Ha : b1, b2, ≠ 0, artinya variabel X1, dan X2 secara parsial berpengaruh terhadap Y 
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Kriteria pengambilan keputusan dari uji t adalah sebagai berikut: 

- Jika nilai t hitung > nilai t tabel pada taraf signifikan 5% maka Ho ditolak dan Ha diterima 

- Jika nilai t hitung < nilai t tabel pada taraf signifikan 5% maka Ho diterima dan Ha ditolak  

 

 

 

 

 

5. Uji Heteroskedastisitas (heteroscedasticity) 

Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi linier, yaitu 

variasi residual sama untuk semua pengamatan atau disebut homoskedastisitas. Menurut 

Ghozali (2005) heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada 

grafik sumbu X terhadap Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi 

– Y sesungguhnya) yang telah distudentized. Dasar pengambilan keputusannya adalah: 

a. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin – poin) yang membentuk satu pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi 

heterokedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta tititk titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

6. Uji Multikolinieritas (multicolinierity) 

Multikolinieritas adalah suatu keadaan yang menggambarkan adanya hubungan linier 

yang sempurna diantara variabel bebas yang diteliti. Asumsi multikolinearitas berarti variabel 

bebas harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Gejala multikolinearitas yang cukup tinggi 
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dapat menyebabkan koefisien regresi tak tertentu, dan kesalahan standar dari masing-masing 

variabel bebas menjadi sangat tinggi. Metode yang digunakan untuk mendekteksi 

multikolonieritas pada penelitian ini adalah dengan menggunakan nilai Tolerance dan 

VIF(Value Inflation Factor). Jika nilai toleransi = 1, berarti tidak ada korelasi antar variabel 

independent atau jika VIF lebih dari 10 dikatakan terjadi kolenieritas yang tinggi (Ghozali, 

2005). 

7. Uji Normalitas (Normality Test) 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah model regresi, variabel 

dependent (terikat), variabel independent (bebas) atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati 

normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat diketahui dengan melihat penyebaran data (titik) 

pada sumbu diagonal dari grafik normalitas. Dasar pengambilan keputusannya adalah 

sebagai berikut: 

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

 


