
	  

16	  
	  

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan setelah itu, ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:148).  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2013:149). Ukuran sampel diambil dengan menggunakan Rumus Hair. 

Rumus Hair digunakan karena ukuran populasi yang belum diketahui dengan pasti. 

Menurut Hair (2010:176) bahwa apabila ukuran sampel terlalu besar misalnya 400, maka 

metode menjadi sangat sensitif sehingga sulit untuk mendapatkan ukuran-ukuran goodness- 

of fit yang baik. Sehingga disarankan bahwa ukuran sampel minimum adalah 5-10 

observasi untuk setiap parameter yang diestimasi. Pada penelitian ini jumlah sampel 

sebesar 85 orang yang berasal dari konsumen Best Autoworks. Jadi, dengan jumlah 

indikator sebanyak 17 buah dikali 5). Jadi, melalui perhitungan berdasarkan rumus tersebut, 

didapat jumlah sampel dari penelitian ini adalah sebesar 85 orang yang berasal dari 

konsumen Best Autoworks.  

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability 

sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan 

peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota 

sampel (Sugiyono, 2013:151). Jenis desain sampel yang akan digunakan peneliti berupa 

Simple Random Sampling, dimana pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan 
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secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2013:152). 

Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah: 

1. Setiap responden adalah pelanggan yang sudah pernah membeli produk “Best 

Autoworks”. 

2. Satu responden hanya boleh mengisi satu kuesioner.  

3.2 Definisi Operasional dan Konseptual 

Tabel 3.2 Indikator dan Konseptual 
VARIABEL INDIKATOR 

Kualitas produk  
(Variabel bebas/X1) 

merupakan totalitas fitur 
dan karakteristik produk 

atau jasa yang 
bergantung pada 

kemampuannya untuk 
memuaskan kebutuhan 
yang dinyatakan atau 

tersirat 

Berdasarkan pada pandangan (Saleleng, et al. 2014:1060) sebagai 
berikut: 
1. Produk yang dijual berkualitas 
2. Produk kuat saat dipakai 
3. Produk memiliki inovatif 
4. Produk yang ditawarkan memiliki berbagai pilihan warna 
5. Produk yang dijual jarang bermasalah 

Harga 
(Variabel bebas/X2) 

adalah jumlah uang yang 
dibebankan atas suatu 

produk atau jasa 

Berdasarkan pada pandangan (Rondonuwu, 2013:722) (Weenas, 
2013:611) sebagai berikut: 
1. Harga yang ditetapkan 
2. Keterjangkauan harga 
3. Kesesuaian harga dengan kualitas 
4. Daya saing harga 
5. Potongan harga 

Kepuasan Konsumen 
(Variabel Terikat/Y) 

merupakan hasil evaluasi 
dari kinerja produk atau 
layanan dalam kaitannya 

apakah kinerja dari 
produk atau jasa tersebut 

sudah sesuai dengan 
harapan dari konsumen  

Berdasarkan pada pandangan (Rondonuwu, 2013:722) (Komalig, 
2013:1148) sebagai berikut: 
1. Terpenuhinya harapan konsumen 
2. Sikap atau keinginan untuk menggunakan kembali produk 
3. Merekomendasikan kepada pihak lain 
4. Kualitas layanan 
5. Loyal 
6. Reputasi yang baik 
7. Lokasi 

Sumber: Data diolah oleh peneliti 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk pengumpulan data, dilakukan penyebaran kuesioner kepada 85 konsumen 

yang sudah pernah melakukan pembelian di Best Autoworks untuk mengkonfirmasi 

pendapat mereka mengenai kualitas produk dan harga yang dilakukan oleh Best Autoworks. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer yaitu dengan 

membagikan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data di mana partisipan 

atau responden mengisi pernyataan kemudian setelah diisi dengan lengkap yang diberikan 

oleh peneliti (Sugiyono, 2013:230).  

Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2013:168). Persetujuan responden terhadap pernyataan 

dalam kuesioner dibuat dengan skala 1-5.  

 

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

Suatu skala pengukuran disebut valid bila melakukan apa yang seharusnya 

dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Bila skala pengukuran tidak valid 

maka tidak bermanfaat bagi peneliti karena tidak mengukur atau melakukan apa yang 

seharusnya dilakukan. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pearson correlation. Jika nilai sig kurang dari 0,05 maka dinyatakan valid 

(Kuncoro, 2013:172). 

Reliabilitas menunjukkan konsistensi dari suatu skor (skala pengukuran). 

Reliabilitas berbeda dengan validitas, reliabilitas memusatkan perhatian pada masalah 

konsistensi dan lebih memperhatikan masalah ketepatan (Kuncoro, 2013:175). Uji 
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reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cronbach 

alpha, dengan pengukuran dikatakan reliabel apabila cronbach alpha > 0,6 dan cronbach 

alpha if item deleted < cronbach alpha.  

 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Regresi Berganda 

 Menurut Priyatno, (2013:47), analisis ini untuk meramalkan variabel dependen jika 

variabel independen dinaikkan atau diturunkan Persamaan regresinya adalah sebagai 

berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2  + ε 

Keterangan:  

Y : Variabel terikat (kepuasan konsumen) 

α : Konstanta 

β1 : Koefisien regresi Kualitas Produk   

β2 : Koefisien regresi Harga  

X1 : Kualitas Produk       

X2 : Harga    ε : Residual 

3.5.2 Uji F 

Menurut Kuncoro (2013:245), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama- sama terhadap variabel terikat. Pengolahan data akan menggunakan SPSS 17.0 

Hipotesis untuk pengujian ini adalah: 
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H0: tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Kualitas Produk dan Harga 

secara bersama – sama terhadap kepuasan konsumen di Best Autoworks. 

H1: terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Kualitas Produk dan Harga secara 

bersama – sama terhadap kepuasan konsumen di Best Autoworks. 

 Jika nilai signifikansi Uji F ≤0,05 maka variabel bebas berpengaruh signifikan 

secara simultan terhadap variabel terikat.  

3.5.3 Uji t 

 Menurut Kuncoro (2013:244) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel terikat. 

Pengolahan data akan menggunakan SPSS 20.0.  

Hipotesis untuk setiap variabel bebas adalah: 

H0: tidak ada pengaruh antara variabel bebas Kualitas Produk dan Harga secara parsial 

terhadap variabel terikat (Kepuasan Konsumen). 

H1: ada pengaruh antara variabel bebas Kualitas Produk dan Harga secara parsial terhadap 

variabel terikat (Kepuasan Konsumen). 

 Jika nilai signifikan hasil t hitung ≤0,05 maka variabel bebas berpengaruh signifikan 

secara individual terhadap variabel terikat.  

3.5.4 Analisa Koefisien Kolerasi (r) dan Determinasi (r2) 

Koefisien kolerasi berganda (r) adalah perkiraan seberapa jauh hubungan dua atau 

lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut Kuncoro (2013:246) koefisien 

determinasi (r2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel terikat. Tingkat keeratan hubungan (koefisien kolerasi) 

bernilai di antara 0-1. Jika hasil r mendekati angka satu (1), maka pengaruh variabel bebas 
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terhadap variabel terikat semakin kuat. Jika hasil r mendekati angka nol (0), maka 

hubungan variabel bebas semakin lemah terhadap variabel terikat. Nilai r2 juga berada di 

antara 0-1. Jika nilainya mendekati 1 maka kemampuan model menerangkan variabel 

terikat semakin baik.  

 

3.6 Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas dan 

heteroskedastisitas.  

3.6.1 Uji Normalitas 

 Normalitas merupakan syarat dalam analisis parametrik dimana distribusi data harus 

normal (Priyatno, 2013:56). Pengujian menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk 

mengetahui apakah distribusi data pada tiap-tiap variabel normal atau tidak. Jika nilai 

signifikansi pada uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 maka residual berdistribusi 

normal. Sebaliknya bila nilai signifikansi pada uji Kolmogorov-Smirnov lebih kecil dari 

0,05 maka residual tidak berdistribusi normal.  

3.6.2 Uji Multikolinearitas 

 Multikolinearitas adalah keadaan dimana antara dua variabel independen atau lebih 

pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna atau tidak mendekati sempurna 

(Priyatno, 2013:59). Uji multikolinearitas diukur dengan menggunakan nilai VIF (Variance 

Inflation Factor). Jika nilai VIF kurang dari 10, maka gejala multikolinearitas tidak terjadi. 

Jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas  
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3.6.3 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari 

residual pada model regresi (Priyatno, 2013:60). Metode yang digunakan dalam uji 

heteroskedastisitas adalah uji Glejser. Jika nilai sig. pada uji Glejser untuk setiap variabel 

bebas lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau disebut varians 

residual yang sama (homoskedastisitas). Jika nilai sig. pada uji Glejser untuk setiap 

variabel bebas lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas atau disebut varians 

residual tidak sama. 

 


