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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Rancangan Penelitian 

 Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah metode 

kuantitatif. Menurut Kusumah (2012:77), metode penelitian secara kuantitatif 

digunakan apabila bertujuan akhir untuk menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian 

yang terjadi. 

3.2  Populasi Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2014:117), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Penerapan populasi penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penikmat coffee 

shop di Surabaya yang jumlahnya tidak diketahui. 

 

3.3  Sampel Penelitian  

 Sampel merupakan sebagian dari sebuah jumlah dan karakteristik pada 

suatu populasi. Apabila jumlah populasinya besar dan tidak diketahui jumlahnya, 

dan jika tidak memungkinkan untuk penulis untuk mempelajari jumlah populasi 

yang besar tersebut, maka penulis dapat menggunakan sampel dari populasi 

tersebut, menurut Sugiyono (2014:118). Jadi dapat disimpulkan bawa sampel 

penelitian merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili populasi sebuah 
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penelitian. Dalam penelitian ini, akan digunakan rumus Slovin untuk mengetahui 

sampel yang dimiliki: 

 

  

 

Keterangan:  

 

n = Jumlah sampel digunakan 

 

z = tingkat keyakinan sampel yang dibutuhkan dalam penelitian (ditentukan  

     95%) maka z = 1,96 

 

moe = margin of error, tingkat kesalahan yang dapat ditolerir (ditentukan 10%) 

 

 Berdasarkan rumus di atas, akan diperoleh hasil perhitungan sampel sebesar 

96 sampel. 

 

 

3.4  Teknik Penarikan Sampel 

 Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang akan digunakan adalah 

teknik purposive sampling, yang berarti sampel ditentukan dengan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2014;124) 

1. Pernah datang, membeli, dan mengkonsumsi makanan ataupun 

minuman di Monopole Coffee Lab Surabaya 

2. Penulis hanya membahas konsumen dengan usia minimal 15 tahun 

 

 

 

 

 

Z2 

4(moe)2 
n= (3.1) 
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3.5  Metode dan Prosedur Pengumpulan Data 

3.5.1  Jenis Data 

 Mengutip Hanke dan Reitsch (dalam Judhianto 2016:23) jenis data dan 

sumbernya dibagi menjadi dua: 

1.  Data Primer 

  Data primer didapat secara langsung dari lapangan menggunakan metode 

pengumpulan data. Data didapat dari responden yang memiliki kaitan, dan 

yang sudah mengunjungi Monopole Coffee Lab di Surabaya. Data primer 

didapatkan dari pengisian kuesioner dengan responden minimal sejumlah 

96 responden yang memiliki kaitan dengan Monopole Coffee Lab, maupun 

pelanggan. 

2.  Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang telah tersedia, yang dikumpulkan dari pihak 

lain. Data yang didapatkan berasal dari teori maupun jurnal yang berkaitan 

dengan kualitas produk, physical evidence, minat beli, dan hubungan antar 

variabel nya. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah data 

primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan penulis untuk menganalisis 

hasil dari rumusan masalah, yaitu pengaruh kualitas produk dan physical 

evidence terhadap minat beli di Monopole Coffee Lab Surabaya. 

Pengumpulan data akan dilakukan dengan membagikan kuesioner, dengan 

responden sebanyak 96 responden.  

 Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan kuesioner dimana 

 responden akan menjawab beberapa pertanyaan singkat secara digital. 
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Kuesioner akan dilakukan dengan menggunakan modifikasi skala Likert. 

Penggunaan skala Likert  yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel 

menurut Sugiyono (2014:168). 

Skala Likert lima poin yaitu: 

 TS = Tidak setuju 

 KS = Kurang setuju 

 S = Setuju 

 SS = Sangat setuju 

 

3.5.2 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian akan berdampak langsung dengan validitas dan 

reliabilitas dan kualitas pengumpulan data. Instrumen penelitian dapat juga 

membantu penelitian sebagai alat untuk mengukur fenomena atau permasalahan 

yang diteliti penulis. Instrumen penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian 

kuantitatif adalah tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan kuesioner. 

Suatu instrumen dapat dikatakan valid apabila sesuai dengan tujuan penelitian 

menurut Sugiyono (2014:305). 

 

3.5.3 Teknik Analisis Data 

 Melalui hasil dari kuesioner yang diisi oleh responden, akan dilakukan 

pengujian hipotesis dibantu dengan program SPSS versi 22. Langkah-langkah 

dalam pengujian hipotesis ialah sebagai berikut: 
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1. Uji Validitas 

Sugiyono (2014:202) mengatakan bahwa hasil penelitian dianggap valid 

apabila terdapat kesamaan antara data yang telah terkumpul dengan data 

 yang sesungguhnya terjadi terhadap obyek yang diteliti, dan hasil uji 

signifikansi terdapat pada taraf signifikan di <0,05, yang berarti suatu item 

dianggap valid apabila berkolerasi signifikan terhadap skor total. 

2. Uji Reliabilitas 

 Instrumen dapat dikatakan reliabel hanya apabila setelah digunakan 

beberapa kali dapat menghasilkan hasil yang konsisten, dan selama 

pengumpulan data oleh penulis, diharapkan untuk mendapatkan hasil yang 

konsisten, valid, dan reliabel (Sugiyono, 2014:203).  

Rusman (2015:61), mengatakan bahwa uji reliabilitas dapat dilakukan 

menggunakan rumus Alpha Cronbach apabila memiliki 3 (tiga) atau lebih 

pilihan jawaban. Pengujian reliabilitas akan menggunakan bantuan program 

SPSS versi 19. Instrumen kuesioner dikatakan reliabel apabila memiliki 

koefisien alfa di angka ≥ 0,6. 

 

3.5.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

 Regresi berganda adalah salah satu teknik statistika dimana fungsinya ialah 

menganalisis hubungan antara variabel terikat dan variabel independen. Digunakan 

untuk mengukur tingkat signifikansi pengaruh variabel prediktor terhadap variabel 

dependen, sehingga dapat memuat prediksi yang tepat. (Pramesthi, 2016:113). 
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Keterangan 

Y = Keputusan Pembelian 

a  = Konstanta 

b = Koefisien Regresi Variabel 

X = Variabel Dependen 

 

3.5.5  Uji-t 

 Menurut Ghozali (2013:98), uji-t digunakan untuk menentukan seberapa 

jauh pengaruh variabel independen secara individual pada saat menerangkan variasi 

variabel dependen. Tingkat signifikansi pada uji yang dilakukan ialah 0,05 atau 5%. 

Penerimaan atau penolakan hipotesis memiliki kriteria: 

a.  Apabila nilai signifikan > 0,05 berarti hipotesis diterima. Hal ini dapat 

diartikan secara parsial, variabel independen tersebut tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Apabila nilai signifikan ≤ 0,05 berarti hipotesis ditolak. Hal ini berarti 

variabel independen yang di uji berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

 

 

 

 

Y = a + b1X1 + b2X2 (3.2) 
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3.5.6 Uji F 

 Tujuan dari uji F ialah menguji koefisien regresi secara simultan. Uji F 

dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh seluruh variabel independen yang 

ada di dalam model secara simultan terhadap variabel dependen. 

Nilai F dari hasil perhitungan akan dibandingkan dengan hasil yang diperoleh 

dengan menggunakan tingkat resiko atau signifikan level 5%, dengan kriterian 

sebagai berikut : 

- ditolak jika Fhitung > Ftabel atau nilai sig < 0,05 (simultan) 

- diterima jika Fhitung < Ftabel atau nilai sig > 0,05 

 

3.5.7  Koefisien Determinasi (R2) 

 Penggunaan koefisien determinasi R2 yaitu mengetahui kekuatan hubungan 

antara X dan Y. Koefisien ini digunakan untuk mengukur presentase dari total 

variasi Y, yang dijelaskan oleh variasi X. R2 berkisar dari nul hingga satu. 

Dimaksud nilai nul yaitu tidak ada perubahan dalam Y, sedangkan nilai satu 

menunjukkan bahwa semua variasi dijelaskan oleh X. (Suhartanto, 2014:315).  

 

3.5.8  Uji Normalitas  

 Uji normalitas memiliki fungsi mengetahui apakah data penilitian yang 

diperoleh  berdistribusi normal, atau mendekati normal. Data penelitian dapat 

dikatakan baik apabila menyerupai distribusi normal. Uji normalitas dapat 

dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya ialah uji Kolmogorov-Smirnov 

menurut Gunawan (2016:92). 
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 Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ialah sebagai berikut: 

1. Ho : Residual berdistribusi normal 

 Ha : Residual tidak berdistribusi normal 

2.  Jika nilai sig > 0,05 maka Ho diterima yang artinya residual berdistribusi 

 normal. 

 

3.5.9  Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinearitas sering digunakan dalam analisis klaster, karena 

multikolinearitas dapat dideteksi dengan melakukan penghitungan koefisien 

korelasi ganda, lalu melakukan perbandingan dengan koefisien korelasi variabel 

bebas. Uji multikolinearitas bertujuan mengetahui kesalahan standar estimasi 

model dalam penelitian yang peneliti lakukan (Gunawan, 2016:102). Menguji 

adaya kasus multikolinearitas dapat dilakukan menggunakan indikasi VIF 

(Variance Inflation Factor), dan koefisien korelasi antar variabel bebas. Apabila 

nilai dari VIF kurang dari 10 dalam suatu model multikolinearitas, maka model 

tersebut dinyatakan bebas dari kasus multikolinearitas. 

 

3.5.10   Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

ketidaksamaan varian dari sebuah residual, dalam seluruh model regresi. Menurut 

Madjadah, dkk (2014). Menurut Ghozali (2013:142), salah satu alat untuk 

menemukan ada tidaknya heterokedastisitas ialah menggunakan uji Glejser. Uji 
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Glejser meregres nilai absolut residual dengan variabel independen. Hasil 

probabilitas akan dikatakan signifikan jika tingkat kepercayaan berada di > 0,05. 

 

3.5.11  Uji Autokorelasi 

 Autokorelasi memiliki pengertian yaitu terdapat korelasi antar anggota 

observasi yang diurutkan berdasarkan waktu dan ruang. Konsekuensi autokorelasi 

dalam model regresi yaitu hasil model regresi tidak dapat digunakan menaksir nilai 

variabel prediktor tertentu. Salah satu cara untuk mendapatkan hasil autokorelasi 

adalah melalui nilai uji Durbin-Watson. Berikut merupakan ketentuan yang 

digunakan: 

 Ho : Tidak terdapat autokorelasi 

 Ha : Terdapat autokorelasi 

 Kriteria yang berlaku untuk menentukan terjadinya autokorelasi ialah: 

Tabel 3.1 Kategori Nilai Uji Autokorelasi Durbin-Watson 

Nilai DW Kategori 

<1,6337 Terjadi autokorelasi 

1,6337-1,7152 Tidak ada kesimpulan 

1,7152-2,2848 Tidak ada korelasi 

2,2848-2,3663 Tidak ada kesimpulan 

>2,3663 Terjadi autokorelasi 

Sumber: Gunawan (2016) 

 


