
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode 

kuantitatif digunakan untuk mengetahui hubungan antara kualitas produk dan harga 

terhadap keputusan pembelian. Kualitas produk dan harga sebagai variabel bebas 

dan keputusan pembelian sebagai variabel terikat. Penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015:13). 

3.2 Populasi dan Sampel 

Penelitian ini menggunakan teknik sampling nonprobability sampling. 

Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel (Sugiyono, 2015:141).  

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015:144). Populasi dalam penelitian ini 

sebanyak 62 konsumen yang pernah membeli produk baropi. Pertimbangan sampel 

pada penelitian ini adalah semua konsumen yang pernah membeli produk baropi 

minimal 2x dan berdomisili di surabaya dengan jumlah 36 konsumen. Pola 

penjualan yang digunakan adalah business to customer.  

 



3.3 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 

Sumber data yang didapat berasal dari data primer. Data yang didapatkan 

berasal dari penelitian ini berasal dari jawaban-jawaban responden melalui 

kuesioner yang disebarkan oleh peneliti kepada responden yang dipilih oleh 

peneliti. Data yang disebar oleh peneliti sebanyak 36 kuesioner kepada responden. 

Kuesioner menggunakan skala Likert sebagai tingkatan jawaban yang diberikan 

oleh responden. Skala Likert  digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena penelitian. Indikator penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Sangat Setuju (SS)  : Skor 5 

Setuju (S)   : Skor 4 

Cukup Setuju (CS)  : Skor 3 

Tidak Setuju (TS)  : Skor 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) : Skor 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini memiliki 3 variabel yaitu harga (X1) dan kualitas produk (X2) 

sebagai variabel bebas dan keputusan pembelian (Y) sebagai variabel terikat. 

Berikut ini adalah pemaparan mengenai definisi operasional variabel dalam 

penelitian ini : 

Tabel 3.1 Variabel dan Indikator 

No  Variabel Definisi Indikator 

1 Harga (X1) 

(Kotler&Keller, 2012:51) 

Sejumlah uang yang 

ditukar oleh konsumen 

atas manfaat untuk 

memiliki barang atau 

jasa yang telah dibeli 

Indikator mengacu pada Kotler & 

Keller (2013:409) 

1. Terjangkau atau tidaknya       

harga 

2. Persaingan harga 

3. Kesesuaian antara harga 

dengan kualitas 

2 Kualitas Produk (X2) 

(Kotler&Keller, 

2012:329) 

Keseluruhan dari fitur 

dan karakteristik produk 

atau layanan yang 

berhubungan dengan 

kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan 

yang dinyatakan 

ataupun disiratkan. 

Indikator mengacu pada Setiawan 

et al. (2015:15) 

1. Daya tahan produk 

2. Kesesuaian produk 

3. Kemudahan penggunaan 

4. Kelengkapan produk 

 

3 Keputusan Pembelian (Y) 

(Kotler&Amstrong, 

2012:157) 

Perilaku keputusan 

pembelian mengacu 

pada perilaku pembelian 

akhir dari konsumen, 

baik individual, maupun 

rumah tangga yang 

membeli barang dan jasa 

untuk konsumsi pribadi. 

Indikator mengacu pada Kotler & 

Keller (2012:188-194) 

1. Pengenalan masalah.  

2. Pencarian informasi.  

3. Evaluasi alternatif.  

4. Keputusan pembelian. dengan 

merk yang disukai. 

5. Evaluasi pasca pembelian.  

 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam 

kuesioner apakah sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur (Priyatno, 

2016:51). Pengujian terhadap validitas item pernyataan kuesioner dapat dilakukan 

denan meninjau nilai sig. Apabila nilai signifikansi(sig) dibawah 0,05, maka 

indikator penelitian dapat dikatakan valid. 



3.5.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat 

pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran 

tersebut diulang (Priyatno, 2016:60). Untuk menguji reliabilitas, maka peneliti 

menggunakan pengujian nilai cronbach alpha. Pernyataan yang dinyatakan reliabel 

harus memiliki koefisien cronbach alpha ≥ nilai kritis(0,6). 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara 

dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen yang 

ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi (Priyatno, 2016:92). Berikut adalah 

persamaan regresi linier berganda : 

𝑌 =  𝑎 +  𝛽1𝑋1 +  𝛽2𝑋2 

Keterangan  

Y : Variabel keputusan pembelian 

X1 : Variabel harga 

X2 : Variabel kualitas produk 

𝑎 : Konstanta 

β1 : Koefisien regresi variabel kualitas produk 

β2 : Koefisien regresi variabel harga 

 

 

 



3.6.2 Uji Signifikansi F (Uji F) 

Uji goodness of fit (uji kelayakan model) dilakukan untuk mengukur 

ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik 

(Ghozali, 2011:97-98). Model goodness of fit dapat diukur dari nilai statistik F. Uji 

statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua varibel independen yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen. Hasil analisis SPSS bahwa uji F dengan sig >0,05 maka H0 

diterima dan H1 ditolak. Bila hasil analisis SPSS memperlihatkan bahwa uji F 

dengan sig <0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

3.6.3 Uji Signifikansi t (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen (Ghozali, 2011:98-99). Jika hasil uji t dengan sig <0,05 maka H1 diterima 

yang artinya variabel bebas berpengaruh signifikansi secara parsial terhadap 

variabel terikat. Begitu juga bila hasil analisis SPSS memperlihatkan bahwa uji t 

dengan sig >0,05 maka H0 diterima. 

3.6.4 Koefisien Korelasi (R) 

Menurut Sugiyono (2014:184-185) koefisien korelasi bertujuan untuk 

mengukur seberapa besar kekuatan hubungan antara variabel bebas yang diteliti 

terhadap variabel terikat. Nilai R yang mendekati 1 berarti variabel bebas dengan 

terikat sangat kuat hubungannya. 

 

 



3.6.5 Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Priyatno (2016:97-99), koefisien determinasi digunakan untuk 

mengetahui sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi harus memiliki nilai antara 0 

sampai 1. 

3.7 Uji Asumsi Klasik 

3.7.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen. Pengujian ini 

dapat dilakukan dengan menggunakan VIF. VIF<10 maka tidak ada masalah 

multikolienaritas. (Priyatno, 2016:116) 

3.7.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Pengujian ini dapat dilakukan dengan Glejser, uji korelasi Spearman, uji Park dan 

melihat pola titik pada grafik Scatter plot.  Jika nilai sig uji t > tingkat signifikansi 

(0,05) maka tidak terjadi heterokedastisitas. (Priyatno, 2016:117-118) 

 

 

 

 

 



3.7.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengatahui apakah model regresi ada 

korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-

1). Model regresi yang baik adalah tidak adanya masalah. (Priyatno, 2016:133) 

Pengambilan keputusan sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Tabel Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi 

 

Nilai DW Kategori 

< dL Terjadi Autokorelasi 

dL - dU Tidak Ada Kesimpulan 

dU – (4-dU) Tidak Ada Korelasi 

(4-dU) – (4-dL) Tidak ada Kesimpulan 

> (4-dL) Terjadi Autokorelasi 

 

3.7.4 Uji Normalitas 

Uji normalitas dijalankan untuk mendeteksi apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Pelaksanaan uji normalitas dapat menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov.  Kriteria yang berlaku yaitu apabila nilai sig > tingkat sig 

(0,05) artinya residual berdistribusi normal. (Priyatno, 2016:39-44) 

3.7.5 Uji Linearitas 

Uji Linearitas digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel secara signifikan 

mempunyai hubungan yang linear atau tidak.  Nilai sig pada F Linearity kurang 

dari 0,05 maka hubungan dua variabel adalah linear. (Priyatno, 2016: 44-50) 


