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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi penelitian 

Peneliti ini dilakukan pada konsumen di Kota Malang yang pernah 

mengkonsumsi Teh Pucuk Harum.  

B. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian survey yang termasuk dalam metode kuantitatif. Peneliti 

melakukan pengumpulan data dengan mengedarkan kuisioner kepada 

responden. Sugiyono (2015) menyatakan bahwa metode survey sebagai 

cara untuk mendapatkan data dari suatu tempat yang alamiah dengan cara 

peneliti melakukan pengedaran kuisioner, tes, wawancara terstruktur dan 

sebagainya.  

C. Variabel dan Devinisi Operasional Variabel 

Tabel 3.1 Variabel dan Devinisi Operasional Variabel 

Variabel Indikator Sumber 

Citra Merek (X1) adalah 

kesan konsumen tentang 

merek produk Teh 

Pucuk Harum yang 

tersimpan dalam ingatan 

konsumen. 

 Merek produk Teh Pucuk 

Harum terkenal. 

 Merek produk Teh Pucuk 

Harum mudah di ingat. 

 Merek Teh Pucuk Harum 

terpercaya. 

 Merek Teh Pucuk Harum 

mampu bersaing dengan 

merek the lainnya. 

Setiawan (2015) 

Kualitas Produk (X2) 

adalah kemampuan 

produk Teh Pucuk 

 Aroma Teh Pucuk Harum 

memiliki aroma yang khas. 

 Produk Teh Pucuk Harum 

higenis. 

Yesenia  (2014) 

26 
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Variabel Indikator Sumber 

Harum dalam 

menjalakan fungsinya. 
 Produk Teh Pucuk Harum 

memiliki kemasan yang 

praktis. 

 Rasa produk Teh Pucuk 

Harum sesuai dengan 

selera. 

 

Keputusan Pembelian 

(Y) adalah tindakan dari 

konsumen untuk mau 

membeli terhadap 

produk Teh Pucuk 

Harum. 

 Keyakinan dalam 

keputusan pembelian Teh 

Pucuk Harum. 

 Tidak ragu dalam 

keputusan pembelian Teh 

Pucuk Harum. 

 Tidak banyak 

pertimbangan dalam 

keputusan pembelian Teh 

Pucuk Harum. 

 Cepat dalam keputusan 

pembelian Teh Pucuk 

Harum. 

Ummu (2016) 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Sugiono (2015) menyatakan bahwa, populasi merupakan 

wilayah generalisasi yang terdapat obyek atau subyek yang memiliki 

kualitas dan karakteristik tertentu yang dapat digunakan oleh peneliti 

untuk ditarik kesimpulan. Populasi yang akan diteliti adalah konsumen 

Teh Pucuk Harum di Kota Malang. 

 

2. Sampel   

 Sugiono (2015) menyatakan bahwa sampel merupakan bagian 

dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu. Penelitian                  
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ini menggunakan sampling insidental yaitu teknik pengambilan sampel 

berdasarkan kebetulan. Teknik sampling insidental termasuk didalam 

teknik nonprobability sampling. Roscoe dalam Sugiono (2015) 

menyatakan bahwa ukuran sampel dapat dikatakan layak untuk 

penelitian antara 30 sampai 500 responden. Adapun jumalah sampel 

yang diambil dalam penelitian ini yaitu sebesar 100 responden, yang 

menjadi landasan atau dasar dari jumlah pengambilan sampel adalah 

Fraenkel dan Walker dalam Widayat (2004) menggatakan bahwa: 

“Besarnya sampel minuman untuk penelitian yang bersifat deskriptif 

yaitu sebanyak 100 sampel”. Maka sampel dalam penelitian ini adalah 

100 dari konsumen Teh Pucuk Harum di Kota Malang, dengan 

karakteristik sebagai berikut: 

a. Konsumen yang telah melakukan pembelian pada Teh Pucuk 

 Harum 

b.  Konsumen yang tinggal di Kota Malang 

c.  Konsumen yang dengan usia minimal 17tahun keatas. 

E. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data 

pertama (Sugiyono, 2015). Data primer yang dibutuhkan pada penelitian 

ini berupa jawaban dari responden atas kuisioner penelitian yang telah 

diedarkan berbasis offline.  
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2. Data Sekundeer 

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari 

sumber data pertama (Sugiyono, 2015). Data sekunder ini diperoleh oleh 

peneliti dari internet dan penelitian terdahulu. Data yang dieroleh dari 

internet adalah data Top Brand Award 2018 kategori teh dalam kemasan 

siap minum. Data penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan 

penelitian terdahulu. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah metode angket (kuisioner) langsung tertutup. Metode angket 

(kuisioner) langsung tertutup merupakan angket yang memuat daftar 

pertanyaan yang memiliki hubungan dengan responden secara pribadi dan 

semua jawaban telah disediakan oleh pembuat angket (kuisioner). 

G. Teknik Penskalaan 

 Skala pengukuran data yang digunakan untuk memperoleh data 

yaitu pengukuran data skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang mengenai fenomena sosial 

(Sugiyono, 2015). Setiap statement memiliki gradasi dari sangat setuju 

sampai sangat tidak setuju. Penggunakan skala likert dalam penelitian ini 

untuk mendapatkan data dari jawaban responden mengenai rumusan 

masalah citra merek, kualitas produk dan keputusan pembelian. Jawaban 

responden akan diberi skor oleh peneliti untuk jawaban sangat tidak setuju 

(STS) skor 1, untuk jawaban tidak setuju (TS) skor 2, untuk jawaban netral 
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(N) skor 3, untuk jawaban setuju (S) skor 4 dan untuk jawaban sangat setuju 

(SS) skor 5. 

H. Uji Instrumen 

1. Uji Validasi 

 Validitas merupakan ukuran untuk menunjukan tingkat 

kevalidan suatu instrumen (Arikunto, 2006). Instrumen yang valid jika 

mampu mengukur dan mengungkapkan data dari variabel yang diteliti 

berdasarkan indikator-indikator yang tepat. Pengujian validitas dapat 

dilakukan dengan cara korelasi antara skor yang didapat dari butir-butir 

penrnyataan dengan skor total dengan nilai signifikasi sebesar 5% dua 

arah. Nilai korelaasi dapat dicari menggunakan rumus korelasi pearson 

product moment sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋 )2 (𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌 )2)
 

Keterangan : 

𝑟𝑥𝑦  = koefisien korelasi 

N  = banyaknya sampel 

X  = item dari variabel yang diuji 

 Kriteria pengujian validitas yaitu apabila r hitung ≥ r tabel 

maka instrumen pernyataan memiliki korelasi signifikan terhadap 

skor total dan dinyatakan valid namun sebaliknya jika r hitung ≤ r 

tabel maka instrumen pernyataan tidak memiliki korelasi signifikan 

terhadap skor total dan tidak bisa dinyatakan valid. 
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2. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas menunujukkan sejauh mana keandalan alat 

pengukur uji reliabilitas kuisioner digunakan untuk mengukur 

konsistensi derajat stabilitas dari alat ukur, sehingga jika terdapat 

jawaban dari responden yang berbeda maka perbedaan itu tidak akan 

jauh dari jawaban responden yang lainnya terhadap variabel yang 

diukur (Silalahi, 2015). Kuisioner dapat dikatakan reliabel ketika 

jawaban responden terhadap pernyataan konsisten dari waktu ke 

waktu. Dalam penelitian ini uji reliabilitas diukur menggunakan 

koefisien alpha. Variabel dikatakan reliabel jika nilai alpha > 0,6 

(Arikunto, 2006). 

𝑟11 =  [
𝑘

(𝑘−1)
] [1 −  

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ]    

Keterangan : 

𝑟11  = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 

∑ 𝜎𝑏
2  = jumlah varians butir 

𝜎𝑡𝑡
2  = varian total 

I. Koefisien Determinasi ( R2 ) 

 Koefisien determinasi (R2) sering pula disebut dengan koefisien 

determinasi majemuk yang hampir sama dengan koefisien r2. R juga hampir 

serupa dengan r, tetapi keduanya berbada dalam fungsi. R2 menjelaskan 

proporsi variasi dalam variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel 

bebas (lebih dari satu variabel) secara bersama-sama.                             
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Sementara itu, r2 memberikan presentase variasi total dalam variabel terikat 

(Y) yang dijelaskan oleh hanya satu variabel bebas (X). Lebih lanjut, r 

adalah koefisien korelasi yang menjelaskan keeratan hubungan liniar 

diantara dua variabel, nilainya dapat negatif dan positif. Sementara R adalah 

koefisien korelasi majemuk yang mengukur tingkat hubungan antara 

variabel terikat (Y) dengan semua variabel bebas yang menjelaskan secara 

bersama-sama dan nilainya selalu posiif (Sanusi, 2014). 

 Nilai koefisien determinasi yang digunakan untuk analisi adalah R2 

yang telah disesuaikan yang dihitung dengan menggunakan rumus : 

R2 = 1 – (1- R2) 
𝑛−1

𝑛−𝑘
 

J. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Regresi Berganda 

 Teknik analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah regresi linear 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 lebih dari satu variabel 

bebas, maka penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linear 

berganda. Teknik analisis regresi linear berganda menentukan hubungan 

antara variabel independen  yaitu citra merek (X1) dan kualitas produk 

(X2) terhadap variabel dependen keputusan pembelian (Y) dengan model 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

  Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e 
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Keterangan: 

Y  = Keputusan Pembelian 

a   = Konstanta 

b1 b2 = Koefisien regresi 

X1   = Citra merek 

X2  = Kualitas produk 

e   = Error term (residual) 

 

2. Analisi Deskriptif dan Rentang Skala 

Peneliti menggunakan analisis deskriptif dimana pengaturan, 

pengurutan, atau manipulasi data bias memberikan informasi deskriptif 

yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam definisi masalah 

Rentang skala digunakan untuk mengukur dan menilai variabel 

yang diteliti. Dalam penelitian ini rentang skala digunakan untuk 

mendeskripsikan bagaimana pengaruh citra merek dan kualitas produk 

terhadap keputusan pembelian. Untuk itu menentukan rentang skala 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

RS= 
𝑛(𝑚−1) 

𝑚
 

Dimana:  

RS  = Rentang skala  

n  = jumlah sampel 

m   = Jumlah alternatif jawaban 
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Berdasarkan rumus tersebut maka dapat diperoleh rentang skala 

sebagai dengan perhitungan sebagai berikut: 

 RS  = 
100(5−1) 

5
 

  =  
 400

5
 = 80 

Berdasarkan hasil perhitungan, telah diperoleh rentang skala 

sebesar 80, dengan demikian skala penelitian variabel citra merek dan 

kualitas produk terhadap keputusan pembelian dapat dilihat dalam tabel 

dibawah ini: 

Tabel 3.2 Rentang Skala Variabel Citra Merek dan Kualitas Produk 

terhadap Keputusan Pembelian 

Skala Penilaian Citra Merek Kualitas Produk Keputusan 

Pembelian 

100– 180 Sangat Buruk Sangat Buruk Sangat Tidak 

Yakin 

181– 261 Buruk Buruk Tidak Yakin 

262– 342 Cukup Cukup Cukup Yakin 

343– 423 Baik Baik Yakin 

424– 504 Sangat Baik Sangat baik Sangat Yakin 

 

K. Uji Asumsi Klasik 

 Model regresi linier berganda dapat tercapai jika memenuhi uji asumsi 

klasik yang terdiri dari: 
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1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dependen, 

independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau 

tidak. Model regresi yang baik hendaknya berdistibusi normal atau 

mendekati normal. Pengujian normalitas menggunakan Kolmogorov 

Smirnov, jika signifikan diatas 0,05 maka data distribusi normal (Umar, 

2008). 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pendeteksi pada 

multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance variance 

inflating factor (VIF) dari hasil regresi. Jika nilai tolerance > 0.10 maka 

tidak terjadi multikolinearitas, namun jika nilai tolerance < 0.10 maka 

terjadi multikolinearitas. Selanjutnya jika VIF > 10 maka terdapat gejala 

multikolinieritas yang tinggi,  namun jika VIF < 10 maka tidak terdapat 

gejala multikolinieritas (Sanusi, 2014). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam 

sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu 

pengamatan ke pengamtan lain. Dasar pengambilan keputusan dalam uji 

heteroskedastisitas adalah jika nilai signifikasi > 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas, namun jika nilai signifikasi < 0,05 maka terjadi 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastistas dan ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 
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melakukan uji heteroskedastistas yaitu dengan menggunakan uji glejser 

(Umar, 2008). 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidak nya gejala 

autokorelasi pada model regresi yang digunakan. Metode pengujian 

autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson. 

L. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Statistik F 

 Uji F di fungsikan untuk mendapati apakah semua variabel bebas 

simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh nyata atau tidak terhadap 

variabel terikat. Rumus yang dapat digunakan sebagai berikut: 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑅2/  𝐾

(1 − 𝑅2)(𝑛 − 𝐾 − 1)
 

Keterangan: 

𝑅2 = koefisien determinasi yang telah ditentukan 

K = jumlah varian independen 

n = jumlah sampel 

F = 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yang selanjutnya dibandingkan dengan membandingkan 

dengan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

  Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

dengan nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙yang terdapat dalam tabel (Ft) pada derajat bebas 

tertentu yaitu n-K-1 dengan taraf nyata atau signifikan sebesar 5% 

(0,05). 
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Kriteria pengujian: 

a. 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  : maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang dapat 

dikatakan terhadap pengaruh yang signifikan secara bersama-sama 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

b. 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙: maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang dikatakan 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

2. Uji Statistik T 

  Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen dan mengetahui pengaruh 

masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel 

dependen dengan tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2009). Rumus yang 

dapat digunakan yaitu: 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑏

𝑠𝑏
 

Keterangan: 

b = parameter estimasi 

sb = standart error 

Dijelaskan kriteria pengujian sebagai berikut: 

a. Apabila probabilitas < 0,05 dan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙maka Ho ditolak dan 

Ha diterima, artinya ada pengaruh yang nyata antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

b. Apabila probabilitas > 0,05 dan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka Ho diterima 

Ha ditolak, artinya ada pengaruh yang tidak nyata antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. 


