
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menurut Bungi (2014) Penelitian 

kuantitatif adalah sebuah pendekatan untuk menguji teori obyektif dengan memeriksa 

hubungan antar variabel. Variabel dapat diukur, diproses, dan dianalisis sehingga dapat 

mengetahui kebenaran hasil penelitian. Penelitian melibatkan proses sistematis dan obyektif, 

target pasar sebagai sampel dan tanggapan diukur menggunakan teknik pengumpulan data 

terstruktur.  

3.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan objek penelitian yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Populasi 

yang ditetapkan adalah konsumen yang sudah pernah membeli produk di Snowy Station. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang populasi miliki (Sugiyono, 

2015:149). Sampel dengan populasi sebanyak 90 orang selama dua semester terakhir terhitung 

dari bulan Januari 2017 sampai November 2017. Tingkat kesalahan dalam penarikan sampel 

yang dikehendaki sebesar 5% sehingga hasil yang didapat sebanyak 73,46 atau sama dengan 

74 responden untuk memenuhi jumlah minimum Slovin yang dikehendaki serta tingkat error 

semakin kecil. Peneliti menggunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel dengan 

ketentuan sebagai berikut :  

 

 

Keterangan  

N: ukuran populasi  

Sumber: (Umar, 2013:141) 



n: ukuran sampel  

e: tingkat kesalahan 

Sampel adalah kesimpulan yang ditarik dari populasi dan digeneralisasi kepada 

populasi (Bungin, 2015). Metode sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode Convenience Sampling dengan jumlah sampel 74 orang. Metode pengambilan sampel 

dengan memilih sampel berdasarkan kriteria yaitu :  

1. Konsumen Snowy Station di wilayah Surabaya 

2. Konsumen Snowy Station yang pernah membeli produk Snowy Station lebih dari 

sekali.  

3.3 Metode pengumpulan data  

 Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan data primer dan 

data sekunder. 

3.3.1 Data Primer  

 Data Primer akan diambil dengan menggunakan metode kuesioner yang akan 

disebarkan kepada sampel penelitian.Tipe kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

kuesioner tertutup. Menurut Sujarweni (2015:104) skala Likert ialah skala untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Metode pengumpulan data dengan kuesioner menggunakan skala likert yang dibagi menjadi 5 

alternatif jawaban yaitu:  

a. Skor 5 untuk jawaban pertanyaan Sangat Setuju 

b. Skor 4 untuk jawaban pertanyaan Setuju 

c. Skor 3 untuk jawaban pertanyaan Cukup Setuju 

d. Skor 2 untuk jawaban pertanyaan Tidak Setuju 

e. Skor 1 untuk jawaban pertanyaan Sangat Tidak Setuju 



3.4 Definisi Operasional Variabel  

Variabel Indikator 

Harga adalah satu-satunya unsur dalam 

kegiatan pemasaran yang menghasilkan 

pendapatan penjualan (Setiyaningrum et 

al.,2015:128) 

Penelitian Rozikin et al (2015) terdapat beberapa 

indikator yang mencirikan harga adalah :   

1. Keterjangkauan harga 

2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

3. Daya saing harga 

 

Kualitas Produk adalah citra dan reputasi 

produk dengan harga serta tanggung 

jawab perusahaan (produk atau jasa yang 

dijual kepada pelanggan). (Santoso dan 

Kunto, 2014) 

Menurut Tjiptono dalam Amrulah (2016) yaitu :  

1) Kinerja (Performance)                

 2) Daya Tahan (Durability) 

3) Kesesuaian dalam spesifikasi (Conformance to 

spesification) 

4) Reliabilitas (Reliability) 

5) Keindahan (Aesthetics) 

6) Kesan Kualitas (Perceived Quality) 

 

Keputusan pembelian merupakan suatu 

proses dimana pengambilan keputusan 

akan pembelian produk (Assauri, 

2004:79) dalam Sinambo dan Trang, 

(2015:32) 

Menurut Jayanti dan Zuhri (2017:37) terdapat beberapa 

indikator dalam keputusan pembelian adalah :  

1. Memiliki kemantapan atau keyakinan pada suatu 

produk  

2. Kebiasaan yang dilakukan untuk membeli suatu 

produk 

3. Bersedia untuk memberikan rekomendasi terhadap 

orang lain 

4. Melakukan repeat purchase 

 

 

 

 

3.5 Validitas dan Reliabiltas  

3.5.1 Validitas  

 Uji validitas item merupakan uji instrumen data untuk mengetahui seberapa cermat 

suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Pada penelitian ini, pneliti mengukur 

validitas dengan alat ukur Pearson Correlation, dengan batas toleransi α = 0,05 atau tingkat 

signifikan yang diperoleh < 0,05 maka dianggap valid dan sebaliknya (Priyatno, 2014:51) 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Sumber : Data diolah, 2018 

 



3.5.2 Reliabilitas 

 Uji reliabiltas dilakukan dengan menggunakan rumus Cronbach Alpha dengan 

ketentuan apabila Cronbach Alpha > 0,6, maka pertanyaan tersebut tidak reliabel. Variabel 

dapat dikatakan reliabel apabila Cronbach Alpha > 0,6  

3.6 Uji Hipotesis pada Model Regresi 

3.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda  

 Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linier Berganda, karena 

variabel bebasnya lebih dari satu. Regresi Linier Berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi linier 

berganda yang akan digunakan adalah:  

Y = α + β1X1 + β2X2 + ∈ 

Keterangan :  

Y : Keputusan Pembelian 

α : Nilai koefisien konstanta 

β1 β2 : Koefisien regresi  

X1 : Harga Produk  

X2 : Kualitas produk 

e : Error 

3.6.2 Uji F (Uji Simultan) 

 Uji F yaitu uji kelayakan model digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi 

sampel dalam menaksir nilai aktual. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 



(Priyatno, 2014:157). Apabila nilai signifikansi < 0,05, maka kesimpulannya model penelitian 

layak digunakan.  

3.6.3 Uji T (Uji Parsial) 

 Uji statistik T pada dasarnya menguji seberapa jauh suatu variabel bebas secara 

individual dalam menerangkan variabel terikat. Ketentuan yang digunakan adalah jika t dengan 

signifikansi < 0,05, maka berarti variabel independen, berpengaruh signifikansi > 0,05, berarti 

variabel bebas tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel terikat.  

3.6.4 Koefisien Korelasi (R) Dan koefisien Determinasi (R2) 

 R adalah korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independen 

terhadap variabel dependen. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, semakin mendekati angka 1 

maka hubungan semakin erat dan sebaliknya (Priyatno, 2014:155). Koefisien determinasi (R2) 

merupakan kuadrat dari korelasi berganda.  

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Uji Asumsi Klasik  

3.7.1.1 Uji Normalitas  

 Menurut Ghozali dan Ratmono (2013:165) bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi, residual mempunyai distribusi normal. Untuk menguji apakah residual 

berdistribusi normal, digunakan uji Kolgorov-Smirnov. Jika nilai signifikan > 0,05, maka 

residual berdistribusi normal.  

3.7.1.2 Uji Multikolinieritas 

 Priyatno (2014:164) mengatakan multikolinieritas adalah antar variabel independen 

yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linier yang sempurna (koefisien 



korelasinya tinggi atau bahkan satu). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

multikolinieritas. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas, maka digunakan nilai VIF 

(Variance Inflation Factor). Jika nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinieritas.  

3.7.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan varian dari 

residual model regresi (Priyatno, 2011:83). Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji 

Glejser dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. 

Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas.  

3.7.1.4 Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi variabel 

pengganggu dengan variabel sebelumnya dalam suatu periode. Uji autokorelasi dengan 

menggunakan nilai Durbin Watson. Tidak terjadi autokorelasi apabila nilai dU < d hitung < 4-

dU. Nilai Durbin didapat pada tabel Durbin Watson (k , n), dimana k adalah jumlah variabel 

independen (variabel bebas). Metode pengujian menggunakan uji Durbin Watson (DW test) 

dengan pengambilan keputusan sebagai berikut.  

a. DU < DW < 4-DU maka H0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi 

b. DW < DL atau DW > 4-DL maka H0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi 

c. DL < DW  < DU atau 4-DU < DW < 4-DL, artinya tidak ada kepastian atau 

kesimpulan yang pasti.  

3.7.1.5 Uji Linearitas  

 Menurut Priyatno (2014) uji linearitas digunakan untuk menguji hubungan yang linier 

atau tidak antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan 



test of linearity, jika nilai Sig.  Kurang dari 0,05 maka terdapat hubungan yang linier antara 

variabel X dan Y. 


