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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut

dilakukan. Sehingga penelitian ini akan dilakukan di Kober Mie Setan

yang belokasi di Jalan Soekarno Hatta No.1-2 Malang, Jawa Timur.

Lokasi penelitian dipilih karena banyaknya pengunjung yang antri untuk

memesan makanan di Kober Mie Setan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dibutuhkan untuk metode yang akan digunakan

dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2009) bahwa metode survey

digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah

(bukan buatan), tetapi peneliti perlu melakukan pengumpulan data dengan

suatu instrumen misalnya kuisioner, test, wawancara terstruktur dan

sejenisnya. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Sugiyono tersebut, maka

penelitian ini menggunakan metode survey dengan kuisioner sebagai

instrumen yang digunakan.

C. Populasi dan Tekhik Penentuan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah atau lingkungan generalisasi yang

terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dalam
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penelitian ini adalah para konsumen yang melakukan pembelian pada

Kober Mie Setan Jln. Soekarno Hatta No.1-2 Malang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari karakter populasi yang dapat

mewakili dan menggambarkan populasi secara menyeluruh (Sugiyono,

2012). Apabila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari

semua yang pada populasi.

Menurut Roscoe dalam Sugiyono (2015) ukuran sampel yang

layak, ideal dan represintatif adalah antara 30 sampai 500. 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 indikator x 10

= 12 x 10

=   120 sampel

3. Teknik pengambilan sampel

Purposive sampling merupakan tehnik pengambilan sampel

yang membatasi ciri khusus seseorang yang memberikan informasi

yang dibutuhkan karena sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan peneliti

(Sugiyono, 2015). Alasan kenapa menggunakan teknik pengambilan

tersebut karena jumlah populasi yang diteliti bersifat Nonprobability

(populasi yang dituju terlalu besar dan dengan jumlah berubah-ubah).
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Adapun kriteria :

a.  Jenis kelamin : Perempuan/Laki-Laki

b. Usia : min 18th

c. Status : Pelajar/Mahasiswa/Pekerja

d. Pendapatan/uang saku

e. Para konsumen yang sedang berkunjung serta membeli produk Kober

Mie Setan.

D. Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel

dependen yaitu keputusan pembelian dan variabel independen yaitu

kualitas produk dan harga. Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan maka

dibuat tabel untuk mengetahui definisi operasional variabel beserta

dimensi dan indikator pada tabel 3.1:

Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Variabel
Definisi Variabel Dimensi Indikator

Kualitas Produk (X1)

adalah keseluruhan

elemen produk yang

dapat mempengaruhi

penampilan dan fungsi

dari suatu produk

Performance (kinerja)

adalah sejauh mana

produk dapat berfungsi

sebagaimana fungsi

utama produk tersebut.

Ciri kas cita rasa

produk yang

ditawarkan.

Features

(fitur/keragaman

produk) adalah presepsi

pelanggan terhadap

varian bentuk dari suatu

produk yang dapat

Tersedia berbagai

varian produk dengan

level kepedasan yang

berbeda (produk

bervariasi)
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menambah nilai suatu

produk.

Conformance

(kesesuaian) adalah

diukur dari tingkat

akurasi dan waktu

penyeleseian termasuk

juga pehitungan

kesalahan yang terjadi

Kesesuaian produk

antara bahan baku

ataupun bahan

pendamping yang aman

untuk konsumen

Aesthetics (estetika)

adalah penilaian yang

diberikan oleh

konsumen akan

penampilan, warna,

maupun model atau

desain produk

Tampilan produk yang

ditawarkan menarik

Perceived quality (kesan

kualitas) adalah citra dan

reputasi produk serta

tanggung jawab

perusahaan terhadapnya

Kober mie setan

dikenal sebagai produk

yang mendapat citra

yang baik pada

konsumen

Harga (X2) adalah harga

yang dibebankan kepada

produk

Keterjangkauan harga

adalah tentang

kesanggupan konsumen

menjangkau harga yang

ditetapkan oleh

produsen.

 Kesesuaian harga

dengan daya atau

kemampuan beli

konsumen

Kesesuaian harga

dengan kualitas produk

Kesesuaian harga

dengan kualitas produk

yang dibelinya
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Kesesuaian harga

dengan manfaat adalah

ketika harga yang telah

dikeluarkan oleh

konsumen sebanding

dengan manfaat yang

dapat dirasakan oleh

konsumen.

Kesesuian harga yang

sebanding dengan

manfaat yang diperoleh

dari pembelian produk

Harga sesuai

kemampuan atau daya

saing harga adalah

kesesuaian konsumen

dalam

mempertimbangkan

harga pada saat akan

membeli produk.

Kesesuaian harga

Kober Mie Setan yang

bersaing dibandingkan

dengan merek mie

lainnya

Keputusan pembelian

(Y) suatu bentukan niat

konsumen untuk

membel produk atau jasa

yang ditawarkan

Kemantapan pada

sebuah produk adalh

konsumen harus dapat

menentukan pilihannya

terhadap produk yang

diinginkan

Kemantapan pelanggan

dalam pembelian

produk

Kebiasaan dalam

membeli sebuah produk

adalah didasari dengan

pembelian atau

penggunaan dari produk

Kebiasaan pelanggan

dalam melakukan

pembelian produk
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tersebut sebelumnnya

kecepatan dalam

membeli sebuah produk

adalah sebuah proses

yang dilakukan

seseorang dalam

mengambil sebuah

keputusan secara cepat

 Kecepatan pelanggan

mengambil keputusan

dalam melakukan

keputusan pembelian

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif.

Data kualitatif yang dimaksud disini merupakan data yang berwujud

ungkapan presepsi dari responden ataupun jawaban dari pertanyaan yang

diberikan kepada responden yang kemudian dirangkum dalam bentuk

kuisioner (angket).

Sumber data sendiri merupakan tempat diperolehnya suatu data

tersebut. Kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu

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

sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul

data. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara

menyebarkan kuisioner (angket) secara langsung kepada responden yaitu

mengenai pendapat responden tentang pengaruh kualitas produk dan

harga pada Kober Mie setan.
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F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah dengan menyebarkan instrumen penelitian berupa kuesioner

(angket) kepada responden. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data

yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2012).

Teknik ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada

responden di rumah makan Kober Mie Setan Malang. pernyataan tertulis

yang telah disusun untuk diisi responden dibagikan melalui media offline

maupun online dengan mengirimkan link kuisioner kepada pelanggan

yang pernah melakukan pembelian produk lebih dari dua kali.

G. Teknik Penskalaan Data

Teknik pengukuran data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah dengan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap,

pendapat dan persepsi seorang atau sekelompok orang mengenai

fenomena sosial (Sugiyono, 2012). Pada skala ini peneliti memberikan

nilai atau skor pada setiap respon jawaban dapat dilihat berdasarkan tabel

3.2 :

Tabel 3.2 :  Penentuan Skor Jawaban Kuesioner

kategori Skor
Sangat Tidak Setuju 1

Tidak Setuju 2
Netral 3
Setuju 4

Sangat Setuju 5
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Responden dalam pengisian kuesioner harus memilih salah satu

dari kelima pilihan alternatif jawaban yang tersedia. Skor akan dijumlah

menjadi nilai total. Nilai total yang besar, menunjukkan pengaruh positif

terhadap variabel dependen yaitu keputusan dalam pembelian.

H. Teknik Pengujian Instrumen

1. Uji Validitas Instrumen

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya

suatu kuisioner. Suatu Kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh

kuesioner tersebut (Ghozali,2006). Perhitungan ini akan dilakukan dengan

bantuan program SPSS (Statistical Package for Social Science). Adapun

cara pengambilan keputusan validitas adalah sebagai berikut :

a. Apabila  rhitung> rtabel, (pada taraf signifikan 5%), maka item

dalam angket berkorelasi signifikan terhadap skor total artinya

item angket dinyatakan valid.

b. Apabila  rhitung,< rtabel, , maka item dalam angket tidak

berkorelasi signifikan terhadap skor total artinya angket

dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas Instrumen

Uji Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner

dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadp pertanyaan

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006 ). Uji reliabilitas
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dilakukan dengan rumus Alpha Cronbachsebagai berikut :

Keterangan :
α =  Koefisien reliabilitas
k =  Jumlah butir pertanyaan

=  Varians butir pertanyaan
=  Varians skor tes

Kuesioner dikatakan reliabel apabila hasil uji statistik sebagai

berikut :

a. Jika nilai Cronbach Alpha > 0,60 maka instromen dikatakan

reliabel.

b. Jika nilai Cronbach Alpha ≤ 0,60 maka instromen dikatakan

tidak reliabel.

I. Teknik Analisis Data

1. Rentang skala

Menurut umar (2000) kriteria penentuan kecenderungan jawaban

responden ditentukan berdasarkan rata-rata nilai jawaban yang dihitung

menggunakan rentang skala. Adapun rumus rentang skala sebagai

berikut:

RS = Rentang Skala
n = jumlah sampel
m = jumlah alternatif jawaban tiap item
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Bila sampel yang dipakai sebanyak 120 responden dan banyaknya

alternatif jawaban berjumlah 5 (Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju,

Cukup, Setuju, Sanga Setuju)

a. Skor Terendah = Bobot Terendah x Jumlah Sampel=1 x 120 = 120

b. Skor Tertinggi = Bobot Tertinggi x Jumlah Sampel = 5 x 120 = 600

Untuk membuat rentang skalanya. Karena 120 merupakan nilai terendah

maka 120 ditambah RS hasilnya:

No Rentang Skala Keterangan

1 120 – 216 Sangat Tidak baik
2 217 – 312 Tidak Baik
3 313 – 408 Cukup Baik
4 409 – 504 Baik
5 505 – 600 Sangat Baik

2. Uji regresi linier berganda

Teknik analisi s data yang digunakan adalah analisis regresi linier

berganda. Model regresi linier berganda merupakan model yang

digunakan untuk menganalisis pengaruh dari berbagai variabel

independen terhadap satu variabel dependen. Dalam penelitian ini

terdapat beberapa variabel bebas yaitu kualitas produk (X1) dan harga

(X2) berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian

(Y). Ada pun bentuk persamaan regresi linier berganda yang

terstandardisir dan digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut

(Ferdinand, 2011) :
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Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e

Y : Keputusan Pembelian
X1 : kualitas produk
X2 : Harga
a  : konstanta (intersept)
b : koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas.
e : variabel pengganggu/ standar eror (error)

Dalam penelitian ini, variabel independen adalah Kualitas

Produk (X1), dan Harga (X2) sedangkan variabel dependen adalah

Keputusan Pembelian (Y).

J. Asumsi klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji

asumsi klasik (uji prasyarat analisis) yang terdiri dari :

1. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel yang

digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian

normalitas menggunakan program SPSS 21.00 for windows software.

Penelitian berdistribusi normal apabila memiliki nilai signifikan lebih

besar dari 0,05 (sig>0,05).

2. Uji Autokorelasi

Uji autorelasi bertujuan untuk dapat mengetahui ada ata

tidaknya penyimpangan korelasi yang terjadi antara residual perode t

dan pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mendeteksi autokorelasi

dapat menggunakan Uji Durbin-Watson.

3. Uji Multikorelasi
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Uji multikorelasi bertujuan untuk menguji dalam model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Multikorelasi

dapat dideteksi dengan melihat nilai variance inflating factor (VIF)

dan hasil analisis regresi, jika VIF < 10 maka tidak terdapat gejala

Multikoliniearitas (Gujarat, 2012)

4. Uji Hesteroskedasititas

Uji Hesteroskedasititas bertujuan untuk menguji apakah model

regresi terdapat kesamaan varian dari residual saru pengamatan ke

pengamatan yang lainnya (Ghozali, 2013). Untuk mendeteksi adanya

heteroskedasititas dapat dilakukan dengan Uji Glejser.

K. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan uji t, uji F, dan koefisien

determinasi.

a. Uji T

Uji T (parsial) digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh

masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap

variabel terikatnya. Kriteria pengujian hipotesis berdasarkan nilai

probabilitas t hitung, jika nilai probabilitas t hitung lebih kecil dari

tingkar kesalahan/error (alpha) 0,05 (yang telah ditetapkan), maka dapat

dikatakan bahwa variabel bebas secara parsial berpengaruh positif dan

signifikan terhadap variabel terikatnya, sedangkan apabila t hitung lebih

besar dari tingkat kesalahan/error (alpha) 0,05 (yang ditetapkan), maka
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dapat dikatakan bahwa variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh

positif dan signifikan terhadap variabel terikatnya..

b. Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas

(independen) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh

secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011).

Dengan rumus sebagai berikut :

Dimana:

R2 =  Koefisien determinan
K =  Jumlah variabel bebas
n =  Banyaknya sampel

Penolakannya hipotesa atas dasar signifikasi pada taraf nyata

5% (taraf kepercayaaan 95) dengan kriteria:

1) Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti ada

pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel

terikat.

2) Jika Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, yang berarti tidak

ada pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat.

c. Uji dominan

Uji variabel dominan digunakan untuk dapat mengetahui variabel

bebas yang paling besar pengaruhnya terhadap variabel terikat pada

konsumen Kober Mie Setan. Uji variabel dominan ditentukan dengan
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melihat nilai koefisien regresi, jika nilai koefisien regresi variabel

kualitas produk lebih besar dari nilai koefisien regresi variabel harga

maka variabel kualitas adalah variabel yang dominan pengaruhnya

terhadap keputusan pembelian.


