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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 
 

3.1.      Populasi dan Sampel 

 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:80). 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen di Terang Bulan- 

Martabak 93. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini mengacu pada 

pendapat Sugiyono (2012) bahwa bila dalam penelitian akan melakukan analisis 

dengan multivariate (korelasi atau regrgresi berganda) maka jumlah anggota 

sampel minimal 5 kali dari jumlah indikator yang akan diteliti. Jumlah indikator 

yang digunakan dalam penelitian ini ada 14 indikator, sehingga perhitungan 

jumlah sampelnya adalah 5 X 14 =70. Hal ini berarti sampel yang digunakan 

dalam  penelitian  ini  sebanyak  70  responden.  Sampel  yang  dipilih  dalam 

penelitian ini adalah konsumen Terang Bulan-Martabak 93 yang pernah 

melakukan pembelian minimal 1 kali. 

 

 
 

3.2.      Definisi Operasional Variabel 

 
Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel bebas (X) 

dan variabel terikat (Y). Variabel bebas terdiri dari kualitas produk (X1) dan 

harga (X2), sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah keputusan 

pembelian (Y). Definisi operasional masing-masing variabel sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Indikator 

Kualitas produk (X1) mencerminkan 
totalitas fitur dan karakteristik dari 
produk atau jasa yang memiliki 

kemampuan untuk memuaskan 

kebutuhan konsumen (Saharudin, et. 

al, 2011). 

Variabel  kualitas  produk  akan  diukur  dengan 
menggunakan      indikator      sebagai      berikut 
(Saharudin, et. al, 2011):, 
1.   Kesegaran (freshness) 
2.   Presentasi atau penyajian (presentation) 
3.   Rasa (taste) 

Harga (X2) adalah jumlah uang yang 
dibutuhkan untuk mendapatkan 
sejumlah produk beserta 
pelayanannya (Oktini, 2014). 

Harga    akan    diukur    dengan    menggunakan 
indikator sebagai berikut (Oktini, 2014): 
1.    Keterjangkauan harga 
2.    Kesesuaian harga dengan kualitas produk 
3.    Daya saing harga 
4.    Kesesuaian harga dengan manfaat produk 
5.    Harga mempengaruhi daya beli konsumen 
6. Harga menentukan konsumen dalam 

mengambil keputusan. 

Keputusan pembelian (Y) adalah 
tahapan dalam pengambilan 
keputusan pembelian baik itu 
sebelum maupun setelah melakukan 
pembelian (Tresnanda et al, 2014). 

Keputusan    pembelian    akan    diukur    dengan 
menggunakan indikator (Tresnanda et al, 2014): 
1.   Pengenalan masalah 
2.   Pencarian informasi 
3.   Evaluasi alternatif 
4.   Keputusan pembelian 
5.   Keputusan pasca pembelian 

 

 
 

3.3.  Metode Pengumpulan Data 
 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa 

kuesioner yang disebar kepada konsumen Terang Bulan-Martabak 93. 

Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan pilihan 

jawaban dan skor sebagai berikut: 

-    Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki skor 1 

 
-    Tidak Setuju (TS) memiliki skor 2 

 
-    Cukup Setuju (CS) memiliki skor 3 

 
-    Setuju (S) memiliki skor 4 

 

-    Sangat Setuju (SS) memiliki skor 5 
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3.4.  Uji Validitas dan Reliabilitas 

 
Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Langkah dalam menguji validitas butir pertanyaan pada kuisioner 

yaitu mencari r hitung (angka korelasi Pearson). Suatu item dinyatakan valid jika 

nilai signifikan pada korelasi pearson < 5%, sedangkan uji reliabilitas 

menunjukkan sejauhmana hasil pengukuran dapat dipercaya dalam arti 

menunjukkan konsistensi apabila dilakukan pengukuran diwaktu yang berbeda. 

Ketentuan dalam uji reliabilitas adalah berdasarkan nilai cronbach alpha, 

ketentuan yang digunakan adalah dikatakan reliabel apabila nilai cronbach alpha 

lebih besar dari 0,6. 

 
3.5. Metode Analisis Data 

 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

 
a. Regresi liniear berganda 

 
Regresi  linier  berganda  digunakan  untuk  mengukur  pengaruh 

antara lebih dari satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel 

terikat (Ghanimata dan Kamal, 2012). Model persamaan regresi linier 

berganda adalah: 

Y = α + β1X1 + β2X2 

 
Dimana: 

 
Y = Keputusan Pembelian 

 
α = Koefisien konstanta; β = koefisien regresi variabel 

 
X1 = Kualitas produk 

 

X2 = Harga 
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b. Uji F 

 
Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara simultan. Ketentuan yang digunakan 

sebagai berikut: 

1) Jika nilai signifikan Fhitung  menurut hasil perhitungan lebih besar 

dari 0,05 (5%) maka hipotesis ditolak yang artinya variabel bebas 

tidak berpengaruh secara signifikan simultan terhadap variabel 

terikat. 

2) Jika nilai signifikan Fhitung  menurut hasil perhitungan lebih kecil 

dari  0,05  (5%)  maka  hipotesis  diterima  yang  artinya  variabel 

bebas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel 

terikat. 

c. Uji t 

Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk membuktikan hipotesis 

pengaruh secara individual dari variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Hipotesis dalam penelitian ini diterima apabila nilai signifikansi pada uji t 

lebih kecil dari 0,05 yang artinya variabel bebas berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat secara parsial. Sebaliknya, apabila nilai 

signifikansi pada uji t lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak yang 

artinya  variabel  bebas  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel 

terikat secara parsial. 
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d. Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R2) 

 
Koefisien korelasi merupakan nilai  yang menunjukkan 

seberapa besar hubungan antar variabel. Nilai koefisien korelasi berkisar 

pada 0 – 1 (Hidayat dan Istiadah, 2011:156). Semakin mendekati angka 1 

maka semakin kuat hubungan yang terjadi, sebaliknya semakin mendekati 

angka nol maka semakin lemah. Koefisien determinasi (R2) menyatakan 

proporsi keragaman pada variabel terikat yang mampu dijelaskan oleh 

variabel bebasnya. Nilai R2  berkisar pada 0-1, nilai R2  yang mendekati 1 

menunjukkan   pengaruh   variabel   bebas   terhadap   variabel   terikatnya 

semakin kuat, sebaliknya semakin mendekati 0 maka semakin lemah. 

e. Uji Asumsi klasik yang digunakan adalah: 

1)  Uji multikolinieritas 

 
Uji asumsi multikoliniearitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresi liner berganda ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas. Gejala multikolinearitas terdeteksi apabila nilai VIF 

lebih besardari 10 atau VIF >10. JikanilaiVIF < 10 maka tidak 

ditemukan korelasi di antara variabel independen (Mariana, 2015). 

2)  Uji normalitas 

 
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  dalam  model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal 

(Mariana, 2015). Ketentuan yang digunakan adalah residual 

dikatakan normal apabila signifikan nilai Kolmongorov-Smirnov 

lebih besar dari 0,05. 
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3)  Uji heteroskedastisitas 

 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidak samaan variance dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika nilai signifikan lebih 

besar dari α (5%) maka tidak terdapat heteroskedastisitas, dan 

sebaliknya jika signifikan lebih kecil dari α (5%) maka terdapat 

heteroskedastisitas (Mariana, 2015). 

4)  Uji autokorelasi 

 
Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model  regresi  linier  terdapat  korelasi  antara  kesalahan  

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 

(sebelumnya) (Mariana, 2015). Penelitian ini melakukan uji 

autokorelasi dengan melihat nilai Durbin-Watson (DW). Dikatakan 

tidak ada autokorelasi apabila nilai Durbin-Watson berada diantara 

dU dan (4-dU) yang terdapat pada tabel durbin watson dengan n = 

70, k = 2. 

5)  Uji Linieritas 

 
Uji linieritas adalah uji statistik untuk melihat keadaan di mana 

hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen 

bersifat linier (garis lurus). Hubungan antara variabel bebas dan 

terikat dikatakan linier jika nilai signifikan linearity lebih kecil dari 

0,05. 


