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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sujarweni 

(2016:2), penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan 

prosedur-prosedur statistik dan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). 

Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh citra merk, harga dan promosi terhadap 

keputusan pembelian konsumen produk Chimon. 

 

3.2 Gambaran Populasi dan Sampel 

 3.2.1. Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sujarweni 2016). Dalam 

penelitian ini, populasi yang akan diteliti adalah konsumen yang telah membeli 

produk Chimon. Peneliti menjadikan konsumen Chimon sebagai sampel dengan 

pertimbangkan karena konsumen sudah pernah mengkonsumsi produk Chimon dan 

mengetahui atribut produk Chimon sehingga dinilai layak untuk memberikan 

arahan yang tepat bagi peneliti untuk mengembangkan produk Chimon. 

 



21 

 

 3.2.2 Sampel 

 Menurut Sujarweni (2016:4), sampel adalah bagian dari sejumlah 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang dimiliki oleh peneliti. Pada penelitian 

ini, teknik sampling yang digunakan adalah teknik non-probability sampling 

dengan cara Convenience Sampling. Non-Probability Sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang ataukesempatan sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2016:82). 

Convenience sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara kebetulan, 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan 

sebagai sampel (Sugiyono, 2016:156). Selanjutnya, teknik yang digunakan dalam 

menentukan jumlah sampel yang diperlukan adalah teknik Slovin dengan toleransi 

kesalahan sebesar 5%: 

𝑛 =
𝑁

1+N e²
  

Keterangan: 

𝑛 = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

e = alpha atau besarnya toleransi kesalahan (5%) 

Sehingga, 

𝑛 =
78

1+(78 x 0.05)²
   

n= 65,2719 
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 Berdasarkan pertimbangan dan hasil perhitungan di atas, maka jumlah 

sampel yang ditetapkan dalam penelitian adalah sebanyak 65 orang. 

3.3. Metode dan Prosedur Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kuisioner dan diukur menggunakan skala Likert 5 poin, untuk dapat lebih 

mudah dan cepat untuk divalidasi. Dikemukakan Sugiyono (2016:134) bahwa skala 

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang variabel penelitian. Kuisioner terdiri dari pertanyaan 

tertutup. Menurut Sugiyono (2016), pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang 

mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah 

satu alternative jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia. Kuisioner 

dibagikan kepada responden yang merupakan konsumen Chimon yang berada di 

wilayah Surabaya. 

3.4. Definisi Operasional 

Variabel Penelitian Indikator 

Citra Merk (X1) 

Menurut (Tjiptono, 2015, p. 49) Citra merek 

adalah deskripsi asosiasi dan keyakinan 

konsumen terhadap merek tertentu. 

Menurut Biel dalam Aditya (2017): 

 

1. Citra Perusahaan (Corporate Image)  

Bagaimana pandangan konsumen terhadap 

perusahaan yang memproduksi suatu barang 

atau jasa meliputi popularitas, kredibilitas, 

jaringan perusahaan, dan pemakai.  

 

2. Citra Produk (Product Image) 

Persepsi konsumen terhadap barang atau jasa 

meliputi atribut dari produk, manfaat bagi 

konsumen, serta jaminan. 

 

3. Citra Pemakai (User Image)  

Persepsi yang dihasilkan konsumen terhadap 

pemakaian suatu barang atau jasa meliputi 

pemakai itu sendiri dan status sosialnya. 
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Harga (X2) 

Menurut Daryanto (2013:62) mendefinisikan 

harga adalah jumlah uang yang ditagihkan 

untuk suatu produk atau sejumlah nilai yang 

dipertukarkan konsumen untuk manfaat 

memiliki atau menggunakan produk. 

 

 

Menurut (Mursid, 2014, pp. 83-84) : 

1. Harga yang kompetitif yaitu harga yang 

ditawarkan lebih kompetitif dari pesaing. 

2. Kesesusaian harga dengan harga pasar yaitu 

harga yang sesuai dengan pasar 

3. Kesesuain harga dengan kualitas produk yaitu 

harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas 

produk 

Promosi (X3) 

Menurut Hanifaradiz dan Satrio (2016:4), 

Promosi adalah kegiatan pemasaran yang 

berusaha untuk meyakinkan konsumen 

tentang fungsi serta kelebihan produk yang 

ditawarkan 

 

Menurut (Ali Hasan, 2013, pp. 604-616) : 

1. Personal Selling 

2. Sales Promotion 

3. Direct Marketing  

Keputusan Pembelian (Y) 

Menurut Fandy (2015-316), proses 

pengambilan keputusan pembelian 

merupakan proses yang dimulai dari sebelum 

pembelian, konsumsi, evaluasi setelah 

membeli 

Menurut Widowati dan Purwanto (2014:7): 

1. Proses pembelian sesuai dengan kebutuhan 

konsumen, konsumen mendapat kesan dari hasil 

atau kinerja produk atau jasa yang diterima. 

2. Keinginan untuk membeli kembali, bila 

konsumen merasa puas dengan hasil atau 

kinerja, maka konsumen tersebut cenderung 

akan melakukan pembelian ulang. 

3. Mereferensikan merk kepada orang lain, 

perilaku konsumen dimana konsumen 

merupakan pelanggan merk tersebut dan 

merekomendasikan merk tersebut kepada orang 

lain. 

 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 
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3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1 Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur akurasi alat ukur yang digunakan 

walaupun dilakukan berkali kali dan dimana mana (Bungin, 2013:107).  Menurut 

Kuncoro (2013:127) Suatu skala yang dinyatakan valid apabila melakukan apa 

yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Apabila 

nilai signifikansi <0,05 maka kuisioner tersebut dinyatakan valid. 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas adalah ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden 

dalam menjawab hal yang berkaitan dengan pernyataan yang merupakan dimensi 

suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuisioner (Sujarweni 2016:239). 

Selain itu, dapat dikatakan reliabel jika terdapat dua peneliti atau lebih yang 

melakukan penelitian terhadap objek yang sama dan menghasilkan data yang sama 

pula, Sugiyono (2014:431). Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan metode cronbach alpha, yaitu jika uji reliabilitas bersama sama 

terhadap seluruh pertanyaan. Sesuatu dapat dikatakan reliabel apabila nilai 

signifikansi > 0,06. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi linier berganda adalah suatu cara untuk mengetahui 

hubungan antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas (Lind, 2014:125). 
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Berdasarkan rumus dari Lind (2014:114), persamaan regresi linier berganda yang 

digunakan sebagai berikut: 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + ε 

Keterangan:  

Y: Variabel dependen (keputusan pembelian) 

α: Konstanta (Nilai Y apabila X1, X2, X3 = 0) 

β1: Koefisien regresi dari X1 (Citra Merek) 

β2: Koefisien regresi dari X2 (Harga) 

β3: Koefisien regresi dari X3 (Promosi) 

X1: Variabel independen (Citra Merek) 

X2: Variabel independen (Harga) 

X3: Variabel independen (Promosi) 

€: Error / residual 

 

3.6.2 Uji F 

 Menurut Priyatno (2014:142) Uji F atau uji koefisien regresi serentak 

dilakukan untuk mengetahui apakah secara simultan variabel bebas berpengaruh 

secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian yaitu jika 

Pvalue < 0,05 menunjukkan bahwa uji model ini layak untuk digunakan pada peneliti, 

apabila Pvalue > 0,05 menunjukkan bahwa uji model ini tidak layak untuk digunakan 

pada penelitian. 
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3.6.3 Uji t 

 Menurut Priyatno (2014:161) Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui 

apakah secara parsial variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak 

terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikan >0,05 maka variabel bebas tidak 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel terikat. Dan jika nilai 

signifikan <0,05 maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat. 

3.6.4 Uji Koefisien Korelasi Berganda (R) dan Koefisien Determinasi (R2) 

 Menurut Priyatno (2014:156) Uji koefisien korelasi berganda (R) adalah 

nilai (R) yang telah disesuaikan. Nilai (R) biasa untuk mengukur pengaruh dalam 

regresi linier berganda menggunakan lebih dari dua variabel independen. Menurut 

Priyatno (2014:156), koefisien determinasi (R2) adalah angka yang diubah dalam 

bentuk persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.  

3.6.5 Uji Asumsi Klasik 

Di dalam uji asumsi klasik terdapat empat jenis pengujian, antara lain: uji 

normalitas, uji linieritas , uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Berikut 

akan dijelaskan satu per satu: 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual 

yang dihasilkan terdistribusi secara normal, Priyatno (2014:145). Data 

yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang 
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memiliki distribusi normal. Normalitas data dapat dilihat dengan 

menggunakan uji normal Kolomongorov-Smirnov, dimana apabila sig 

2-tailed pada Kolomongorov-Smirnov >0,05, maka data berdistribusi 

normal 

b. Uji Linieritas 

Menurut Sujarweni (2016:72) uji linieritas adalah uji untuk melihat 

spesifikasi model yang digunakan benar atau tidak. Ketentuan uji 

linieritas terletak pada nilai signifikan dari linearity dimana apabila nilai 

signifikan < 0,05 maka dapat dikatakan kedua variabel mempunyai 

hubungan linear secara signifikan. 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki 

hubungan linier yang sempurna (Priyatno,2014:164). Adanya kemiripan 

antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat 

kuat. Uji ini dilakukan dengan menggunakan nilai variance inflation 

factor (VIF). Dapat disimpulkan bahwa jika nilai VIF yang dihasilkan 

diantara 1-10, maka tidak terjadi multikolinieritas. 

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Sujarweni (2016:232) uji heteroskedastisitas bertujuan 

untuk menguji terjadinya variance residual suatu periode pengamatan ke 

periode pengamatan yang lain. Pola uji yang digunakan oleh peneliti 
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yaitu park-test, jika masing masing variabel independen memiliki nilai 

signifikasi > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing 

variabel independen mengalami homokedastisitas atau tidak terjadi 

gejala heteroskedastisitas dan dapat dikatakan asumsi terpenuhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


