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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

           Lokasi penelitian adalah lokasi dimana seluruh penelitian kegiatan 

dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Restoran 7 Chicken di Komplek Ruko 

Grand Soekarno Hatta Kavling 30-32 Malang, Jawa Timur. 

B. Jenis Penelitian 

                Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu berbentuk survey. 

Survey sering dianggap sebagai metode penelitian yang memberikan pertanyaan 

terstruktur kepada sampel dan dirancang untuk memperoleh informasi dari 

responden sampel tersebut. Sugiyono (2017) mengatakan penelitian survey 

digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang bukan buatan dan 

peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, contohnya dengan 

menyebarkan kuesioner, observasi, wawancara dan sebagainya. Penelitian ini 

melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara dan kuesioner. 

C. Definisi Operasional Variabel 

 Menurut Nazir (2010) menyebutkan definisi operasional variabel adalah 

suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti 

atau menspesifikasikan kegiatan atau memberikan suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Penelitian ini menggunakan dua 

variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen 
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(variabel bebas) yaitu variabel yang fungsinya menerangkan (mempengaruhi) 

terhadap variabel lainnya. Adapun definisi operasional variabel pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Definisi Operasinal Variabel 
Variabel Definisi 

Konsep 

Definisi 

Operasional 

Dimensi Indikator 

Kualitas 

Produk 

(X1) 

 

Kualitas 

produk 

merupakan 

proses evaluasi 

secara 

keseluruhan 

kepada 

pelanggan atas 

perbaikan 

kinerja suatu 

produk. 

(Mowen 2016) 

Kemampuan 

7 Chicken 

untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

pelanggan.  

1. Kinerja 

(performance), 

berhubungan 

dengan 

karakteristik 

operasi dasar dari 

sebuah produk. 

 

 

 

 

2. Keindahan 

(aesthetics), 

berhubungan 

dengan 

bagaimana 

penampilan 

produk bisa 

dilihat dari 

kemasan, rasa, 

aroma dan 

bentuk dari 

produk. 

 

3. Serviceability, 

meliputi 

kecepatan dan 

kemudahan 

untuk melayani, 

serta kompetensi 

dan keramah 

tamahanan 

pelayanan. 

Tjiptono (2016) 

Kotler (2016) 

1. Daging ayam yang 

empuk 

2. Tingkat kematangan 

yang sesuai 

3. Aroma makanan dan 

minuman yang 

menggugah selera 

4. Kualitas makanan 

dan minuman yang 

lezat 

 

1. Tampilan penyajian 

yang menarik 

2. Kemasan makanan 

dan minuman yang 

praktis 

3. Tempat penyajian 

yang praktis 

4. Gambaran tampilan 

menu 

 

 

 

 

1. Pelayanan yang 

sangat ramah 

2. Ketanggapan 

karyawan dalam 

melayani 

3. Pelayanan yang 

cepat 

4. Dapat 

berkomunikasi 

dengan baik 

 

Promosi  Promosi 

penjualan  

Kegiatan 

untuk  

 

      

1. Diskon  

2. Premi  

                                                                                                                                             

Bersambung 
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  Lanjutan  
Variabel Definisi  

Konsep 

Definisi 

Operasional 

Dimensi Indikator 

Penjualan 

(X2) 

adalah intensif 

jangka pendek 

untuk 

mendorong 

keinginan dan 

untuk 

mencoba  

atau membeli 

suatu 

produk/jasa.  

Kotler dan 

Armstrong 

(2014)   

mendorong 

keinginan 

konsumen 

untuk 

mencoba atau 

membeli 

makanan atau 

minuman pada 

7 Chicken 

 3. Kupon 

4. In-store display 

Kotler & Keller (2009) 

Ma’ruf (2006) 

Keputusan

Pembelian 

(Y) 

Keputusan 

pembelian 

adalah 

pemilihan dari 

dua atau lebih 

alternatif 

pilihan 

keputusan 

pembelian.  

Sciffman dan 

Kanuk (2009) 

 

Alternatif 

beberapa 

macam 

restoran siap 

saji untuk 

menentukan 

pembelian di 

restoran 7 

Chicken  

   

 

                 

 

 

 

                _ 

1. Prioritas dalam 

pembelian 

2. Kemantapan dalam 

membeli 

3. Keyakinan dalam 

membeli 

4. Kesediaan 

konsumen untuk 

berkorban 

Suprapti (2010), 

Hsu dan Chang 

(2008). Lupiyoadi 

(2008). 

Sumber : Tjiptono (2016), Kotler (2016), Kotler & Keller (2009), Ma’ruf (2006),  

Suprapti (2010), Hsu dan Chang (2008). Lupiyoadi (2008) diolah 

D. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

           Menurut Siyono (2013) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetakan untuk dipelajari dan kemudian data ditarik kesimpulannya. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang pernah melakukan pembelian 

di 7 Chicken di kota Malang. 
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b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2013) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dari seluruh total populasi maka 

diambil beberapa sebagai sampel untuk dilakukan penelitian. Teknik pengambilan 

sampel pada penelitian ini dengan menggunakan teknik sampling aksidental yaitu 

bertemu dengan responden pada saat berada di lokasi dan melakukan pembelian. 

Sampel dalam peneltian ini adalah konsumen yang pernah melakukan pembelian 

di 7 Chicken Malang.  

            Menurut Ghozali (2013) menggunakan Maximum Likehood (ML) sebagai 

model estimasi, maka jumlah minimum sampel yang dibutuhkan yaitu 100 dan 

maksimum 200. Dari seluruh jumlah populasi beberapa diantaranya diambil 

sebagai sampel untuk penelitian, jumlah sampel penelitian ini adalah 100 

responden.  

E. Jenis dan Sumber Data  

a. Data Primer 

      Menurut Sugiyono (2013) data primer adalah data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh melalui cara 

menyebarkan kuisioner kepada responden. Dalam penelitian ini diperoleh data 

primer dari konsumen yang pernah membeli produk di 7 Chicken Malang. 

Selanjutnya data yang diambil adalah data tentang tanggapan narasumber yang 

dilakukan dengan cara mengisi kolom dan menilai beberapa pernyataan di 

kuesioner mengenai variabel kualitas produk dan promosi penjualan terhadap 
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keputusan pembelian. Data tersebut nantinya diolah menggunakan SPSS untuk 

mengukur pengaruh kualitas produk dan promosi penjualan terhadap keputusan 

pembelian.  

b. Data Sekunder  

   Menurut Sugiyono (2013) data sekunder adalah data yang tidak langsung 

memberikan data. Contohnya berupa laporan, buku, jurnal penelitian dan artikel 

yang berkaitan dengan masalah penelitian. Selanjutnya data yang dimasukkan 

ke dalam penelitian ini adalah data tentang teori para ahli tentang produk, 

promosi, perilaku konsumen yang terdiri dari beberapa variabel yaitu kualitas 

produk, promosi penjualan, dan keputusan pembelian serta tata cara penulisan 

dan pengujian penelitian yang didapat dari beberapa jurnal penelitian dan buku-

buku. 

F. Metode Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Kuisioner 

             Data diperoleh melalui metode kuesioner, menurut Sugiyono (2017) 

kuisioner yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara memberikan 

pertanyaan kepada responden. Responden diharapkan memberikan tanggapan 

atas pernyataan-pernyataan yang ditanyakan dengan memberikan penilaian atas 

pernyataan-pernyataan tersebut. Dalam hal ini peneliti membuat pernyataan 

tentang pengaruh kualitas produk dan promosi penjualan terhadap keputusan 
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pembelian serta akan disebarkan kepada konsumen yang membeli produk di 7 

Chicken Malang.  

G. Uji Instrumen 

Teknik pengukuran data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan 

skala Likert. Menurut Sugiyono (2013) Skala Likert adalah skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang 

tentang fenomena social. Dalam penelitian ini setiap jawaban atas kualitas produk, 

promosi penjualan, dan keputusan pembelian menggunakan sistem nilai dengan 

dasar Likert, yang tertuang pada table 3.2 sebagai berikut: 

Tabel 3.2  Nilai Dengan Dasar Skala Likert 

Jawaban  

 

Nilai  

 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 

Netral 3 

Setuju 4 

Sangat Setuju 

 5 

  Sumber : Sugiyono, 2013 

 

Responden dalam pengisian kuesioner diharuskan memilih salah satu dari 

kelima pilihan alternatif jawaban yang tersedia. Bobot atau skor akan dijumlahkan 

menjadi nilai total. Dimana nilai total yang besar menunjukkan pengaruh yang 

positif terhadap variabel terikat, yaitu keputusan pembelian. 

H. Deskripsi Variabel 

   Deskripsi jawaban nantinya berfungsi sebagai informasi frekuensi dan 

pengertian jawaban para responden. Berdasarkan penelitian ini yang menggunakan 
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100 responden. Hal ini tercermin dari indikator variabel yang berasal dari 

pertanyaan tertutup. Selanjutnya pertanyaan tertutup ini di ukur dengan sekala 1 

sampai dengan 5, maka angka indeksnya dapat dibagi muali dari 10 sampai dengan 

100. Menggunakan tiga matriks (Three-Box Method). Adapun kriteria interprestasi 

angka indeks dapat dilihat pada tabel 3.3 

Tabel 3.3 Kriteria Interprestasi Angka Indeks 

No. Nilai Indeks Interprestasi 

1. 

2. 

3. 

10 sampai dengan 40 

40,01 sampai dengan 70 

70,01 sampai dengan 100 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sumber: Ferdinand, 2014 

Berdasarkan tabel 3.3, menunjukan bahwa nilai indeks adalah analisis 

yang paling cocok digunakan memberi gambaran deskripsi mengenai 

karakteristik responden dalam suatu penelitian. Nilai indeks variabel dapat 

diukur dengan penjumlahaan nilai indeks variabel perindikator, dengan formula 

sebagai berikut : 

 

 

              Nilai indeks indikator berasal dari perkaliaan antara skor jawaban 

responden, dikalikan dengan persentase jumlah responden yang memilih item 

pertanyaan yang telah di sediakan. Penelitian ini menggunakan rentang skala 

liket dengan penjabaran sebagai berikut, skor 1 menggambarkan “Sangat 

Setuju”, 2 menggambarkan “ Setuju”, 3 menggambarkan “Netral”, 4 

menggambarkan “Tidak Setuju”, 5 menggambarkan “Sangat Tidak Setuju”. 

Nilai Indeks Variabel (NIV) = (Indeks Indikator 1) + (Indeks 

Indikator 2 ...... +  (Indeks Indikator ke n) / n. 
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 Keterangan: 

     % frekuensi I1.1 = Presentase responden yang memilih skor 1 pada indikator 1 

     % frekuensi I1.5 = Presentase responden yang memilih skor 5 pada indikator 1. 

     Skor Jawaban = 1 sampai dengan 5 

 

I.  Teknik Pengujian Instrument 

1. Uji Validitas 

       Menurut Ghozali (2018) uji validitas ini digunakan untuk mengukur sah 

atau valid tidaknya suatu kuisinoner. Kuesioner dikatakan valid apabila 

pernyataan mampu mengungkap sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. 

Adapun kriterianya adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai r hitung > r tabel, maka item pertanyaan dalam ngaket berkorelasi 

signifikan terhadap skor total, artinya item angket dinyatakan valid. 

             Jika nilai r hitung < r tabel, maka item pertanyaan dalam ngaket tidak 

berkorelasi signifikan terhadap skor total, artinya item angket dinyatakan  

tidak valid. Dalam mencari nilai korelasi didapat dengan rumus sebagai 

berikut :  

                 rxy =
𝑛∑𝑋𝑖𝑌𝑖−(∑𝑋𝑖)(∑𝑌𝑖)

√{𝑛∑𝑋
2

𝑖
−(∑𝑋𝑖)2}{𝑛∑𝑌

2

𝑖
−(∑𝑌𝑖)2}

  

rxy = koefisien korelasi 

n = jumlah responden uji coba 

X = skor tiap item 

Y = skor seluruh item responden uji coba 

Sumber : Sugiyono (2017)  

 

Nilai Indeks Variabel (NII) I1 = 

                   (%frekuensi I1.1 x skor1)……+(% frekuensi I1.4 x skor 5) 
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2. Uji Reabilitas 

Menurut Ghozali (2018) uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.. Adapun 

kriterianya adalah sebagai berikut:  

a. Jika nilai Alpha Cronbach’s ≥ 0,70 dari item pertanyaan dimensi adalah 

raliabel. 

b. Jika nilai Alpha Cronbach’s ≤ 0,70 dari item pertanyaan dimensi adalah 

tidak raliabel. 

                                      r11 = 
𝑛

𝑛−1
(1 −

∑ 𝑠
2

𝑖
𝑛
1−1

𝑠
2

𝑡

) 

r11  = koefisien reliabilitas 

n    = banyak butir soal 

𝑠
2

𝑖
 = varians skor soal ke-i 

𝑠
2

𝑡
 = varians skor soal total 

Sumber : Sugiyono (2017) 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2018) uji normalitas digunakan untuk mengetahui 

apakah data terdistribusikan atau tidak, dihitung menggunakan  program  

komputer  dengan metode kolmogorov smirnov. Pedoman pengambilan 

keputusan: 

a) Nilai probabilitas < 0,05 maka distribusinya adalah tidak normal. 

b) Nilai probabilitas > 0,05 maka distribusinya adalah normal. 
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b. Uji Multikolonieritas 

        Menurut Ghozali (2018) uji multikoliniaritas betujuan untuk menguji 

apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen (bebas). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi 

antar variabel independen. Variabel ortogonal adalah variabel independen 

yang nilai korelasi antar variabel independen adalah sama dengan nol. Untuk 

mengetahui apakah ada gejala multikoliniaritas bisa dengan melihat nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance. Jika VIF < 10 dan nilai 

tolerance > 0,10 maka regresi bebas dari multikoliniaritas.  

c. Uji Heteroskedastisitas  

 Menurut Ghozali (2018) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah didalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual 

satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas 

dan jika berdeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang tidak terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

           Uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk 

mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi 

dengan perubahan waktu. Menurut Anwar Sanusi (2011) uji autokorelasi 

berguna untuk mendeteksi gejala autokorelasi yang dapat dilakukan dengan 



43 
 

 
 

pengujian Durbin-Watson (d). Hasil perhitungan Durbin-Watson (d) 

dibandingkan dengan nilai 𝑑𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada α = 0,05.  

J. Metode Analisis Data 

1. Analisis Regresi Berganda 

Tujuan analisis regresi berganda untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.  

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e 

Keterangan: 

Y  = Keputusan Pembelian 

a   = Konstanta 

X1  = Kualitas Produk 

X2  = Promosi Penjualan 

b1  = Koofisien Regresi Variabel Kualitas Produk 

b2  = Koofisien Regresi Variabel Promosi Penjualan 

e  = Standart Error 

K. Uji Hipotesis  

   Tujuan uji hipotesis ini untuk mengetahui apakah variabel independen 

ragam menu  dan atmosfer restoran berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu 

keputusan pembelian. 

a. Uji t 

          Uji t menurut Sugiyono (2013) dilakukan untuk menguji secara parsial 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Adapun rumus uji t menurut Sugiyono (2017) adalah sebagai berikut : 

𝑡 =  𝑟√
𝑛 − 𝑘 − 1

1 − 𝑟2
 

 



44 
 

 
 

Keterangan : 

n = jumlah sampel 

r = nilai korelasi parsial 

Sumber : Sugiyono (2017) 

1) Jika t hitung ≥ 0,05 (alpha) maka variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen.  

2) Jika t hitung ≤ 0,05 (alpha) maka variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

b. Uji F 

Uji F yaitu uji untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel  

bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Pengujuan yang 

dilakukan ini adalah dengan uji parameter dengan menggunakan uji F-statistik. 

Uji F menurut Sugiyono (2017) adalah untuk menguji pengaruh variabel bebas 

secara bersama-bersama terhadap variabel terikat. Rumus uji F adalah sebagai 

berikut : 

F = 
𝑅2/𝐾

(1−𝑅2)(𝑛−𝑘−1)
 

Keterangan : 

R2 = koefisien korelasi ganda yang telah ditentukan 

K  = banyaknya variabel bebas 

N  = ukuran sampel 

F = Fhitung yang selanjutnya dibandingkan dengan Ftabel (n-k-1) 

         Sumber : Sugiyono (2017) 

         Dari perhitungan tersebut akan diperoleh distribusi F dengan ketentuan sebagai 

berikut : 
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1) Apabila probabilitas signifikansi Fhitung > Ftabel maka variabel independen 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

2) Apabila probabilitas signifikansi Fhitung < Ftabel maka variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

c. Uji Dominan 

Uji dominan menurut Ghozali (2018) dilakukan untuk mengetahui variabel 

independen yang berpengaruh dominan terhadap variabel dependen. Untuk 

mengetahui mana variabel yang berpengaruh dominan dapat dilihat dari nilai 

koefisien beta pada analisis regresi linear berganda. Variabel yang memiliki nilai 

koefisien regresi terbesar maka memiliki pengaruh yang dominan terhadap 

variabel dependen. 

 

 

 


