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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Jalan Soekarno Hatta no. 7 Malang. 

Lokasi penelitian tersebut dipilih karena merupakan pusat dari restoran Ayam 

Bawang Cak Per. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dibutuhkan untuk menentukan metode yang akan 

digunakan dalam penelitian. Metode explanatory research merupakan metode 

penelitian yang bermaksud menjelaskan hubungan kausal (sebab – akibat) 

antara satu variabel dengan variabel yang lain, dari variabel tersebut dicari 

seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

(Sugiyono, 2014). Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka penelitian ini 

menggunakan menggunakan metode explanatory research. 

C. Populasi dan Tehnik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang membentuk 

peristiwa, hal atau orang yang membentuk karakteristik yang serupa yang 

menjadi pusat perhatian peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah 

semesta penelitian (Ferdinand, 2006). Populasi dari penelitian ini adalah 

para konsumen yang melakukan pembelian pada restoran Ayam Bawang 

Cak Per di Kota Malang. 

2. Tehnik Pengambilan Sampel 

Untuk melakukan sebuah penelitian, tidak harus diteliti 

keseluruhan anggota populasi yang ada. Sampel adalah bagian dari 

populasi atau beberapa anggota dari populasi yang diamati (Ferdinand, 

2006). Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam 
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penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu cara 

pengambilan sampel yang membatasi ciri khusus seseorang yang 

memberikan informasi yang dibutuhkan karena sesuai dengan kriteria 

yang dibutuhkan peneliti. Kriteria yang dimaksud adalah konsumen yang 

pertama kali membeli di restoran Ayam Bawang Cak Per. Alasan 

menggunakan tehnik pengambilan sampel tersebut karena jumlah 

populasi yang diteliti bersifat Nonprobability (tidak memungkinkan) 

untuk diukur semuanya. Kemudian, untuk menentukan banyaknya 

jumlah sampel maka menurut Ferdinand (2006) menyatakan bahwa 

jumlah sampel adalah jumlah indikator dikali 5 sampai 10, maka 

perhitungannya yaitu : 

n (banyak sampel) = banyak indikator x 5 

       = 22 x 5 

               = 110 sampel 

Dari perhitungan tersebut hasil yang didapat sebanyak 110 

responden sebagai sampel minimal dalam penelitian. 

D. Definisi Operasional dan Penskalaan Variabel 

1. Definisi Operasonal Variabel 

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang 

diungkap dalam bentuk konsep) tersebut, secara operasional, secara 

praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan 

variabel terikat. 

a. Variabel Bebas (Independent Variable) adalah variabel yang 

mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya 

variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini 

kualitas produk (X1), kualitas layanan (X2), dan harga (X3). 

b. Variabel Terikat (Dependent Variable) adalah variabel yang 

dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian (Y). 
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Dari penjelasan singkat diatas maka dibuatlah tabel definisi 

operasional variabel pada penelitian ini agar lebih ringkas dan mudah 

dipahami, penyajian tabel yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Dimensi Indikator 

Kualitas Produk 

(X1) 

 

keseluruhan ciri 

serta sifat dari 

produk yang 

ditawarkan oleh 

restoran 

kinerja 

(performance) 
Ciri khas hidangan 

keragaman 

(features) 

Jenis menu yang ditawarkan 

bervariasi 

kehandalan 

(reliability) 
Rasa hidangan yang enak 

kesesuaian 

(conformance) 

Kesesuaian hidangan yang 

ditawarkan kepada konsumen 

estetika 

(aesthetits)  

Kebersihan hidangan 

Aroma hidangan yang 

menggugah selera 

kualitas yang 

dipersepsikan 

(perveiced 

quality) 

Persespsi tentang kualitas 

hidangan yang ditawarkan 

Kualitas Layanan 

(X2) 

 

tolak ukur tentang 

keunggulan 

layanan yang 

diberikan kepada 

konsumen 

kehandalan 

(reliability) 

Kecermatan pencatatan 

transaksi 

daya tanggap 

(responsiveness) 

Tanggap dalam melayani 

keluhan konsumen 

jaminan 

(assurance) 

Kesesuaian pelayanan dengan 

kualitas yang ditawarkan 

Jaminan hidangan aman 

untuk dikonsumsi 

Kehalalan hidangan yang 

disajikan 

empati (empathy) 

Memberikan pelayanan yang 

sama tanpa memandang 

status sosial 

Kesungguhan pelayan dalam 

merespon permintaan 

Memberikan perhatian secara 

individual 

 

Bukti fisik 

(tangibles) 

Dekorasi tempat yang 

menarik 

Kebersihan fasilitas yang 

disediakan 

Kelengkapan peralatan 

makan 



31 
 

 

Variabel Dimensi Indikator 

Harga (X3) 

 

jumlah nilai yang 

ditukarkan 

konsumen untuk 

memperoleh suatu 

produk atau jasa 

keterjangkaun 

harga 

Kesesuaian harga dengan 

daya atau kemampuan beli 

konsumen 

kesesuaian harga 

dengan kualitas 

produk 

Kesesuaian harga dengan 

kualitas hidangan 

daya saing harga 

Daya saing harga yang 

ditawarkan dibandingkan 

dengan para pesaingnya 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

 

suatu tindakan 

konsumen untuk 

membeli produk 

atau jasa yang 

ditawarkan 

 

Memutuskan untuk tetap 

membeli pada restoran Ayam 

Bawang Cak Per atau 

berpindah membeli pada 

restoran lainnya 

Sumber: berbagai buku (2018) 

2. Penskalaan Variabel 

Penskalaan variabel pada penelitian ini adalah skala Likert dan skala 

Guttman. Menurut Sugiyono (2012) skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Hal tersebut yang menjadi dasar penggunaan skala Linkert 

untuk mengukur variabel terikat yang telah dijelaskan diatas, dengan format 

sebagai berikut : skor 5 untuk jawaban “sangat setuju”, skor 4 untuk jawaban 

“setuju”, skor 3 untuk jawaban “netral”, skor 2 untuk jawaban “tidak setuju”, 

dan skor 1 untuk jawaban “sangat tidak setuju”. Sedangkan untuk penskalaan 

variabel terikat menggunakan penskalaan Guttman. Menurut Sugiyono (2012) 

skala Guttman digunakan jika ingin mendapat jawaban yang tegas terhadap 

suatu permasalahan yang ditanyakan. Pengskalaan ini cocok untuk jenis skala 

dikotomi atau skala nominal karena memberikan jawaban atau pernyataan 

yang tegas yaitu antara setuju” atau “tidak setuju”. Sehingga pada penelitian 

ini hanya memberikan 2 pilihan yang tegas yaitu : “setuju / memutuskan 

untuk membeli” dengan skor 1 dan “tidak setuju / memutuskan tidak 

membeli” dengan skor 0. 
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E. Jenis dan Sumber Data 

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan 

masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu 

keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-

simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat 

lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep yang akan dilakukan 

selanjutnya. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data 

kualitatif. Data kualitatif yang dimaksud disini merupakan data yang 

berwujud ungkapan persepsi dari responden ataupun jawaban dari pertanyaan 

yang diberikan kepada responden yang kemudian dirangkum dalam bentuk 

kuisioner (angket). 

Pemahaman terhadap sumber data diperlukan sebagai landasan dalam 

menentukan teknik serta langkah – langkah pengumpulan data dalam suatu 

penelitian. Sumber data sendiri merupakan tempat diperolehnya suatu data 

tersebut. Kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu 

sumber data primer. Menurut Sugiyono (2012) sumber primer adalah sumber 

data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan 

kuesioner secara langsung kepada responden yang berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan angket atau kuesioner. Menurut Sugiyono (2012) kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Serta merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila 

seorang peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu 

apa yang diharapkan dari responden. Kuesioner juga cocok digunakan jika 

jumlah responden cukup besar dan tersebar diwilayah yang luas. 
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G. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dalam penelitian digunakan untuk menguji sah atau  

valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuisioner tersebut (Ghozali, 2011). Perhitungan ini akan 

dilakukan dengan bantuan program SPSS (Statistical Package for Social 

Science). Kriteria penilaian uji validitas, yaitu : Apabila r hitung ≥ r tabel 

(pada taraf signifikansi 5%), maka dapat dikatakan item kuesioner 

tersebut valid. Sebaliknya, apabila r hitung < r tabel (pada taraf 

signifikansi 5%), maka dapat dikatakan item kuesioner tersebut tidak 

valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu alat atau intrumen untuk mengukur suatu 

kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu 

kusisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Untuk mengukur reliabilitas dibagi menjadi dua cara, yaitu : 

a. Pengukuran ulang (repeated measure) : disini responden akan  diberi 

pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, dan kemudian dilihat 

apakah responden tersebut konsisten dengan jawabannya.  

b. Pengukuran sekali saja (one shot) : yaitu pengukuran yang dilakukan 

hanya sekali dan kemudian  hasilnya dibandingkan dengan item 

pertanyaan lain, atau  mengukur korelasi antar jawaban pada 

pertanyaan. SPSS memberikan  fasilitas untuk menguji reliabilitas 

dengan  uji statistik (α) Cronbach Alpha (Ghozali, 2011).   

Disebabkan perhitungan menggunakan bantuan progam SPSS, 

maka peneliti memilih menggunakan cara kedua untuk menghemat 

waktu dan biaya. Syarat suatu alat ukur menunjukkan kehandalan yang 

semakin tinggi adalah apabila koefisien reliabilitas (α) yang mendekati 
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angka satu. Apabila koefisien alpha (α) lebih besar atau sama dengan (≥) 

dari 0.6 maka alat ukur dianggap handal atau terdapat homogenitas item 

(internal consistency reliability), dan sebaliknya bila alpha lebih kecil (<) 

dari 0.6 maka dianggap kurang handal atau tidak terdapat homogenitas 

item (internal consistency reliability). 

H. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Indeks Jawaban 

Analisis Indeks jawaban tiap variabel ini bertujuan mengetahui 

gambaran deskriptif mengenai responden dalam penelitian ini. Terutama 

mengenai variabel-variabel penelitian yang digunakan. Dalam penelitain 

ini menggunakan teknik analisis indeks yang menggambarkan responden 

atas item-item pertanyaan yang diajukan. Teknik skoring yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan skor maksimal 5 dan minimal 1. 

Total nilai indeks adalah 100 dengan menggunakan kriteria 3 kotak 

(three-box method), maka rentang 100 (10-100) akan menghasilkan 

rentang sebesar 30 yang akan digunakan sebagai dasar interprestasi nilai 

indeks. Penggunaan 3 kotak (three-box method) terbagi sebagai berikut 

(Ferdinand, 2006): 

10,00 – 40,00   = Rendah 

40,01 – 70,00  = Sedang 

70,01 – 100  = Tinggi 

Peneliti menentukan indeks persepsi responden terhadap variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Pengolahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan paket 

program SPSS. Sebelum melakukan analisis regresi digunakan uji asumsi 

klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji 

heterokesdastisitas. 

a. Uji Normalitas : Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel bebas dan variabel terikat keduanya mempunyai distribusi 
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normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji data 

dikatakan normal atau tidak dilakukan dengan cara melihat signifikan 

dari uji Kolmogorov-Smirnov, penelitian berdistribusi normal apabila 

memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (sig > 0,05). 

b. Uji Multikolinieritas : Bertujuan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi (hubungan) antar variabel bebas. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model 

regresi adalah dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). 

Apabila nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas : Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi 

yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas dan untuk mengetahui 

adanya heteroskedastisitas digunakan uji Glejser. Dengan kriteria jika 

nilai signifikan < 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi : uji ini bertujuan untuk menguji adanya korelasi yang 

terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain 

pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya 

autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering 

digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW). Dengan kriteria 

dasar yaitu jika : du < d < 4-du, maka tidak terdapat autokorelasi. 

3. Uji Regresi Logistik 

Regresi logistik pada dasarnya juga hampir sama dengan analisis 

diskriminan yaitu menguji tentang probabilitas yang terjadi pada variabel 

terikat (Ghozali, 2011). Seperti halnya regresi linear pada umumnya, 

perbedaannya adalah pada regresi logistik, peneliti memprediksi variabel 

terikat yang berskala dikotomi. Skala dikotomi yang dimaksud adalah 

skala data nominal dengan dua kategori, misalnya : “ya” dan “tidak” atau 

“baik” dan “buruk”, dan sejenisnya. Berikut persamaannya dalam model 

regresi logistik (Widayat, 2004) : 



36 
 

 

     (     )  
 

     
 

Dimana :                      

Keterangan : 

Z  = Keputusan Pembelian 

B0 = Bilangan Konsta 

X1 = Variabel Kualitas Produk 

X2 = Variabel Kualitas Layanan 

X2 = Variabel Harga 

B1 = Koefisien Logistik X1 

B2 = Koefisien Logistik X2 

B2 = Koefisien Logistik X3 

 

I. Pengujian Hipotesis 

1. Pengujian secara parsial 

Uji parsial dilakukan untuk menguji signifikansi setiap variabel 

independen yang membandingkan antara nilai P-Value dengan nilai alpha 

(α = 0,05). Kriteria pengujian yaitu sebagai berikut : 

a. Jika nilai P-Value < nilai alpha (α = 0,05), maka variabel bebas 

berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat. 

b. Jika nilai P-Value ≥ nilai alpha (α = 0,05), maka variabel bebas tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat. 

2. Pengujian secara simultan 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel – variabel 

independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai 

probabilitas (sig) dengan tingkat signifikansi (α). Kriteria penilaian pada 

tingkat signifikansi (α = 0,05) yaitu : 

a. Jika nilai probabilitas (sig) < tingkat signifikansi (α = 0,05), maka 

variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. 
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b. Jika nilai probabilitas (sig) ≥ tingkat signifikansi (α = 0,05), maka 

variabel bebas tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel 

terikat. 

3. Pengujian variabel yang memberikan pengaruh terbesar  

Pengujian variabel yang memberikan pengaruh terbesar dengan 

menggunakan uji partial correlation (uji korelasi parsial atau uji R). 

Partial correlation adalah uji statistik yang dapat digunakan untuk melihat 

pengaruh yang terbesar diantara masing – masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat, dengan perumusan sebagai berikut : 

   √
                

    ( )
 

Dengan keterangan : 

R  = Koefisien korelasi parsial 

K  = banyaknya variabel bebas 

    ( ) = likelihood pada model tanpa memasukkan variabel bebas 

Pada perhitungan tesebut akan menghasilkan nilai berkisar -1 sampai 

dengan +1. Nilai positif menunjukkan kontribusi variabel bebas yang 

tinggi, sebaliknya jika nilai negatif menunjukkan kontribusi variabel bebas 

yang rendah. 


