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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data numerik atau 

angka yang diperoleh dengan metode statistik serta dilakukan pada penelitian 

inferensial atau dalam rangka pengujian hipotesis sehingga diperoleh signifikansi 

hubungan antara variabel yang diteliti. Menurut Sugiyono (2015:12), 

mengemukakan bahwa penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis. 

3.2 Populasi dan Sampel 

 Menurut Sugiyono (2015:167) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian 

kuantitatif ini adalah calon konsumen yang mengetahui informasi tentang produk 

PIPO maupun konsumen PIPO. Pengambilan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling yang artinya teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu, Sugiyono (2015:176). Jumlah sampel yang digunakan 

peneliti sebanyak 61 responden dengan kriteria berdomisili tinggal di Surabaya, 

berumur diatas 16 tahun, dan responden yang mengetahui informasi dasar 

mengenai produk PIPO. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

	 Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan kuesioner 

secara personal yaitu lembaran angket yang berisi daftar pertanyaan kepada 

konsumen PIPO. Menurut Sugiyono (2013:199) kuisioner merupakan instrumen 

pengumpulan data, di mana partisipan atau responden mengisi pertanyaan atau 

pernyataan yang diberikan oleh peneliti. Skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. Skala dalam penelitian ini akan menggunakan skala likert (Sugiyono 

2013:134) : 

STS = Sangat tidak setuju TS = Tidak setuju N = Netral 

S = Setuju   SS = Sangat setuju 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Variabel  Indikator 
Product Knowledge (𝑿𝟏) 
Menurut Syamsu et. al (2014), pengetahuan ini 
meliputi kategori produk, atribut ataupun fitur 
produk, merek, harga, dan kepercayaan 
konsumen terhadap produk. 

Menurut Syamsu et. al (2014), 
1. Tingkat pengetahuan produk 
2. Kemauan memahami produk 
3. Informasi produk dalam memori  
4. Kemampuan membedakan produk dengan 

produsen lain 
5. Penambahan pengalaman  

Harga (𝑿𝟐) 
Kotler dan Amstrong (2012:290) mengatakan 
bahwa harga merupakan jumlah uang yang 
dibebankan untuk produk atau jasa, atau lebih 
jelasnya adalah jumlah dari semua nilai yang 
diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan 
sebuah manfaat dengan memiliki atau 
menggunakan sebuah produk atau jasa.  
 

Menurut Kotler dan Keller dalam Cahyani 
(2016), 
1. Keterjangkauan Harga 
2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 
3. Daya saing harga 
4. Kesesuaian harga dengan manfaat 

Minat Beli 𝒀  
Schiffman et. al dalam Susanto et al (2013), 
minat membeli merupakan aktivitas psikis yang 
timbul karena adanya perasaan (afektif) dan 
pikiran (kognitif) terhadap suatu barang atau 
jasa yang diinginkan. 

Menurut Ferdinand dalam Adji et. al (2014) 
1. Minat Transaksional 
2. Minat Refrensial 
3. Minat Preferensial 
4. Minat Ekploratif 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2016 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 
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3.5 Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1 Uji Validitas 

Ghozali (2013:52) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan 

valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut. Alat ukur yang akan digunakan adalah 

pearson product moment (r). Apabila nilai signifikasi (sig.) < 0,05 (tingkat 

kesalahan yang tidak sensitif) maka akan dianggap valid dan begitu juga 

sebaliknya.  

3.5.2 Uji Reabilitas 

 Kuncoro (2013:175) menyatakan bahwa uji reliabilitas digunakan untuk 

menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skala pengukuran. Pengujian 

yang dilakukan untuk menguji reabilitas menggunakan metode cronbach alpha, 

yaitu jika cronbach alpha lebih atau sama dengan 0,6, maka dapat disimpulkan 

bahwa pernyataan yang dihasilkan dalam kuesioner dapat dinyatakan reliabel. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Menurut Ghozali (2013:57) analisis regresi berganda digunakan untuk 

menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel 

dependen. Penelitian ini akan menggunakan regresi linier berganda yang 

menggunakan terdiri dari dua variabel dengan rumus : 

𝑌 =  α + 𝛽!𝑋! +  𝛽!𝑋! +  ℯ 
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Keterangan : 

Y = Minat beli   

α = Konstanta   

ℯ = Error atau residual 

𝛽! = Koefisien regresi product knowledge  

𝑋! = Variabel product knowledge 

𝛽! = Koefisien regresi harga    

𝑋! = Variabel harga 

 

3.6.2 Test of Goodness of Fit   

3.6.2.1 Uji Statistik F 

 Menurut Ghozali, (2013: 97-98) Uji goodness of fit (uji kelayakan model) 

dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai 

aktual secara statistik. Model goodness of fit dapat diukur dari nilai statistik F. 

Kriteria pengujian: 	

1.   𝑃!"#$% < 0.05 menunjukkan bahwa uji model ini layak untuk digunakan 

pada penelitian. 	

2.     𝑃!"#$%  > 0.05 menunjukkan bahwa uji model ini tidak layak untuk 

digunakan pada penelitian. 

3.6.2.2 Uji Statistik t  

 Menurut Ghozali (2013:98) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen. Menurut Ghozali (2013:99), penerimaan atau 

penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut : 
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1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap variabel terikat. 

2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka variabel bebas berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap variabel terikat. 

 

3.6.2.3 Uji Koefisien Korelasi berganda (R) dan Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

 Koefisien korelasi berganda (R) digunakan untuk menerangkan kekuatan 

dan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Penulis 

menggunakan analisis korelasi berganda/multiple correlation untuk mengukur 

kekuatan asosiasi (hubungan) antara variabel independen dan variabel dependen 

(Sugiyono, 2012). Cara mengetahui keadaan korelasi digunakan kriteria sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 
0,20 – 0,399 Rendah 
0,40 – 0,599 Sedang 
0,60 – 0,799 Kuat 
0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono (2012:184) 

 Menurut Ghozali (2013:97), koefisien determinasi (𝑅! ) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel 

independen. Nilai koefisien determinasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah nilai adjusted 𝑅!  karena variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini lebih dari dua variabel. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol 

dan satu.  
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3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

3.6.3.1 Uji Normalitas 

 Menurut Ghozali (2013:160), uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Peneliti menggunakan uji Kolomongorov-Smirnov, di mana 

apabila sig. 2-tailed pada Kolomongorov-Smirnov >	0,05, maka dinyatakan data 

residual berdistribusi normal. 

 

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi 

yang baik adalah tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. (Ghozali 

2013:105) menyimpulkan jika nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF (variance 

inflation factor) < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas 

antar variabel independen dalam model regresi.  

 

3.6.3.3 Uji Autokorelasi 

 Ghozali (2013:110) Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi ada terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya. Penelitian ini 

menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Pada data cross section (silang waktu), 

masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena gangguan pada amatan yang 



	
24	

berbeda berasal dari individu/kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik 

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi, Janie (2012:30) 

 Ketentuan Nilai Durbin-Watson: 

Tabel 3.3 Kategori Nilai Durbin-Watson  
Nilai DW Kategori 

< dL 
dL – dU 

dU – (4 – dU) 
(4 – dU) – (4 – dL)  

> (4 – dL) 

Terjadi autokorelasi 
Tidak ada kesimpulan 
Tidak ada autokorelasi 
Tidak ada kesimpulan 
Terjadi autokorelasi 

Sumber: Ghozali (2013:111)  
 

3.6.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

(Ghozali 2013:139). Peneliti menggunakan uji glejser, dasar pengambilan 

keputusan yaitu apabila sig. 2-tailed > α = 0.05, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Bila tidak terdapat heteroskedastisitas, maka dengan kata lain 

semua variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki varian 

yang sama/homogen. (Janie 2012:29) 

 

3.6.3.5 Uji Linearitas 

 Menurut Ghozali (2013:166) uji linearitas bertujuan menguji apakah 

varibael bebas dan variabel terikat mempunyai hubungan yang linear secara 

signifikan atau tidak. Ketentuan uji linearitas terletak pada nilai signifikan dari 

linearity di mana apabila nilai signifikan < 0,05 maka dapat dikatakan kedua 

variabel mempunyai hubungan linear secara signifikan. 


