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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

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

terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Cara 

pengambilan sampel yang tepat dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

purposive sampling. Menurut Sugiyono (2015:176) Purposive sampling adalah 

teknik pengambilan data dengan pertimbangan sumber tertentu menurut. Kriteria 

pertimbangan yang digunakan oleh peneliti adalah responden yang sudah membeli 

produk Red Rozelle Tea lebih dari dua kali. Dari 126 data Red Rozelle Tea hanya 

terdapat 55 data orang yang sudah membeli lebih dari dua kali. Jadi penelitian ini 

menggunakan 55 sampel. 

3.2 Definisi Operasional Variabel  

Tabel 3.1 Variabel dan Indikatornya 
Variabel Indikator 

Kualitas Produk (X1) 
Menurut Philip Kotler (2011:181) 
Produk merupakan sekumpulan nilai 
kepuasan yang kompleks. Nilai sebuah 
produk ditetapkan oleh pembeli 
berdasarkan manfaat yang akan mereka 
terima. Mengelola unsur produk 
termasuk perencanaan dan 
pengembangan produk. 
 

Menurut Tjiptono dalam Kurniawati et 
al (2014) terdapat delapan dimensi, 
yaitu: 

1. Kinerja (performance) 
2. Ciri-ciri (features) 
3. Kehandalan (reability) 
4. Kesesuaian dengan spesifikasi 

(comformance to specification) 
5. Daya tahan (durability) 
6. Kegunaan (serviceability) 
7. Estetika 
8. Kualitas yang dipersepsikan 

(perceived quality) 
Harga (X2) Menurut Kotler dan Keller (2012:409) 

terdapat tiga hal yang mempengaruhi 
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Harga menurut Swasta dalam Kristiana 
dan Wahyudin (2012:2) merupakan 
sejumlah uang yang (yang ditambah 
beberapa barang kalau mungkin) yang 
dibutuhkan untuk mendapatkan 
sejumlah kombinasi dari barang 
beserta pelayanannya. 

konsumen, yaitu:  
1. Keterjangkauan harga. 
2. Harga bersaing dengan 

kompetitor. 
3. Harga yang sebanding dengan 

produk yang ditawarkan. 
 

Keputusan Pembelian (Y) 
Menurut Kalangi dalam Dessyana 
(2013) mendefinisikan suatu keputusan 
sebagai pemilihan suatu tindakan dari 
dua atau lebih pilihan alternatif. 

Menurut Kotler (2012:152) terdapat 
lima hal yang mempengaruhi 
keputusan pembelian, yaitu: 

1. Pengenalan Masalah. 
2. Pencarian Informasi. 
3. Penilaian Alternatif. 
4. Keputusan Pembelian. 
5. Perilaku Seteah Membeli. 

 
Sumber: Data diolah, 2016 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini menggunakan metode skala likert. Yang diperoleh dari 

konsumen Red Rozelle Tea. Responden diminta untuk memberi tanda X pada 

alternative jawaban “Sangat Tidak Setuju”, “Tidak Setuju’, “Netral”, Setuju”, dan 

“Sangat Setuju”, berupa kuesioner. 

3.4 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Suatu skala disebut valid jika melakukan yang seharusnya dilakukan dan 

mengukur yang seharusnya diukur dengan menghitung korelasi antar nilai tiap butir 

pertanyaan dengan total nilai yang disebut dengan uji korelasi Pearson dengan 

derajat kesalahan sebesar α = 5% atau 0,05 dan dikatakan valid jika nilai sig. < 0,05 

(Kuncoro, 2011:172). 

Sugiyono (2011:175) mengatakan bahwa reliabilitas merupakan suatu konsistensi, 

ketepatan, dan kestabilan kuesioner yang diukur menggunakan Cronbach Alpha. 

penelitian dikatakan memiliki reliabilitas pada Cronbach Alpha > 0,6 dan nilai 

Cronbach Alpha if item deleted-nya lebih kecil daripada nilai Cronbach Alpha. 
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3.5 Analisis Data 

3.5.1 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Dalam metode regresi, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

residual berdistribusi normal. Cara mengetahui data berdistribusi normal atau 

mendekati normal dan atau tidak normal, maka digunakan uji normalitas dengan 

metode One Sample Kolmogorov-Smirnov. Cara mendeteksinya adalah dengan 

melihat nilai signifikansi residual. Jika signifikansi lebih dari 0,05, maka residual 

berdistribusi secara normal.  

2. Uji Multikolinearitas 

Dalam regresi, asumsi yang harus dipenuhi adalah tidak ada korelasi antara 

variabel bebas. Jika terjadi korelasi, maka matriks yang terbentuk tidak orthogonal 

atau terjadi kemiripan yang menyebabkan kesulitan untuk membuat kesimpulan 

dari masing-masing koefisien regresi. Tujuan dari uji multikolinearitas adalah 

untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antara variabel bebas dalam 

penelitian ini. VIF (Variante Inflation Factor) dapat digunakan untuk melakukan 

uji multikolinearitas. Menurut Wijaya (2011:121), jika nilai VIF di bawah 10, maka 

tidak ada multikolinearitas atau hubungan yang kuat antara variabel bebasnya. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam regresi, asumsi yang harus dipenuhi adalah tidak terjadi 

heteroskedasitas dengan tujuan mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian 

dalam residual. Jika terjadi heteroskedasitas akan menyebabkan terjadinya bias. 

Tujuan dilakukannya uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah 
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terdapat ketidaksamaan varian dalam residual. Apabila model regresi memiliki 

variasi yang tidak konstan di sekitar garis regresi, maka akan terjadi 

heteroskedastisitas. Uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji glejser yang 

dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolute 

residual. Sebagai pengertian dasar, residual adalah selisih antara nilai observasi 

dengan nilai prediksi dan absolut adalah nilai mutlaknya. Jika nilai signifikansi 

antara variabel independen dengan residual lebih dari 0,05, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Priyatno, 2012:62). 

3.5.2 Uji F 

Menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model 

memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat dengan cara melihat 

nilai signifikansi yang ada, jika signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel bebas 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel terikat (Kuncoro, 

2011:239). 

3.5.3 Uji t 

Uji statistik t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat yang 

dapat dilihat dari nilai signifikansi yang dimiliki, jika signifikansi kurang dari 0,05, 

maka variabel bebas tersebut dikatakan berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2011:238). 

3.5.4 Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien korelasi (R) adalah tingkat kekuatan yang antara variabel bebas 

dan terikat, di mana suatu hubungan yang dimiliki antara variabel bebas dan terikat 
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dikatakan kuat jika memiliki korelasi yang mendekati satu. Uji koefisien 

determinasi (R2) memiliki tujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 2011:240).  

3.5.5 Metode Analisis Regresi Linear Berganda 

Digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dengan 

beberapa variabel independen. Persamaan regresi linear berganda yang digunakan 

sebagai berikut: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + e 

Y = variabel keputusan pembelian 

X1 = variabel kualitas produk 

X2 = variabel harga 

β0 = konstanta 

β1 = koefisien kualitas produk 

β0 = koefisien harga 

e = standart error 

Dimana keputusan pembelian dilambangkan sebagai Y, koefisien konstanta disebut 

β0, koefisien kualitas produk disebut β1, koefisien harga disebut β2, dan error 

disebut e.  

 

 

 

 

 


