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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah 

pendekatan  kuantitatif. Metode  kuantitatif  digunakan  untuk mengetahui 

apakah  ada  pengaruh  antara  kualitas  produk  dan  harga  terhadap 

keputusan  pembelian.  Kualitas  produk  dan  harga  sebagai  variabel  bebas 

dan  keputusan  pembelian  sebagai  variabel  terikat.  metode penelitian 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan 

secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012: 7)   

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : subyek atau 

obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pembeli produk Sealant Wax dalam 

periode bulan januari 2017 sampai desember 2017 sebesar 55 orang. 
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3.2.2 Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Sesuai dengan rumus Slovin maka didapat rumus : 

    

n: jumlah sampel 

N: jumlah populasi 

e: batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

Sampel dalam penelitian ini 36  responden. 

55                     55 
 ___________ =   ______ =  35,48 
1 + 55.0,012                     1,55  

 

3.3 Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, dimana 

pengukuran data diukur dengan skala numeric (angka). Penelitian terdapat 

dua kategori data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dalam 

penelitian ini menggunakan data primer. 

Data primer : data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung 

dari sumber. Data berupa hasil survei berdasarkan kuisioner yang 

disebarkan kepada pembeli Sealant Wax. 
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3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan 

data berupa kuisioner dengan beberapa alternatif jawaban berupa Skala 

Likert. Skala Likert atau summated rating scae digunakan karena Skala 

Likert menggunakan lima alternatif perjenjangan terhadap suatu pernyataan 

dari kondisi yang sangat tifak mendukung hingga sangat mendukung. 

Dalam Skala Likert terdapat 5 skor pernyataan, angka 1 menunjukan jenjang 

jawaban terendah dan angka 5 menunjukan jenjang jawaban tertinggi. 

Penilaiannya adalah sebagai berikut: 

a. Skor 1 untuk jawaban pernyataan Sangat Tidak Setuju (STS) 

b. Skor 2 untuk jawaban pernyataan Tidak Setuju (TS) 

c. Skor 3 untuk jawaban pernyataan Netral (N) 

d. Skor 4 untuk jawaban pernyataan Setuju (S) 

e. Skor 5 untuk jawaban pernyataan Sangat Setuju  (SS) 

 

3.4  Variabel Penelitian 

 Variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah : 

No Variabel Definisi Indikator 

1 Kualitas 

Produk 

(X1) 

 

Lenzun, et al., (2014) kualitas produk adalah 

kemampuan sebuah produk dalam 

memperagakan fungsinya, hal ini termasuk 

keseluruhan durabilitas, reabilitas ketepatan, 

kemudahan pengoperasian, dab reparasi 

produk. 

1. KInerja. 
2. Fitur. 
3. Keandalan. 
4. Kesesuaian. 
5. Ketahanan. 
6. Kemudahan 

Layanan 
7. Kesan kualitas 

Garvin dan Nasution 
(2015:3) 

2 Harga 

(X2) 

Harga adalah suatu uang yang ditentukan 

oleh perusahaan sebagai imbalan barang atau 

1. Keterjangkauan 
harga. 

2. Kesesuaian harga. 
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 jasa yang diperdagangkan dan sesuatu yang 

lain yang diadakan oleh suatu perusahaan 

untuk memuaskan keinginan pelanggan 

(Haryanto, 2013:134). 

3. Daya saing harga. 
4. Kesesuaian harga. 
  
Kotler dan Armstrong 
(2008:345) 
 

3 Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Keputusan pembelian adalah proses integrasi 

yang digunakan untuk mengkombinasikan 

pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau 

lebih perilaku alternative dan memilih satu 

diantaranya (peter dan olson, 2013:163). 

1. Kebutuhan dan 
keinginan. 

2. Informasi dan 
sumber – 
sumber  yang 
jelas. 

3. Penilaian serta 
membandingkan
. 

 
Doni Hariadi (2013:74) 

 

3.4.1 Variabel Bebas (Independent Variable) 

 Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi 

perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan yang positif 

ataupun negative bagi variabel dependen lainnya. Dalam penelitian ini 

variabel bebasnya adalah: 

a. Harga (X1) 

b. Kualitas produk (X2) 

3.4.2 Variabel Terikat (Dependent Variable) 

 Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi dan menjadi 

perhatian utama pada sebuah pengamatan. Pada penelitian ini variabel 

terikatnya adalah : Keputusan Pembelian  Konsumen (Y). 
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3.5 Analisis Data 

3.5.1  Analisis Regresi Linier Berganda 

 Metode analisis pada 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, dimana variabel independen terdiri dari dua 

atau lebih (Sugiyono, 2010). Persamaan Regresi Linear Berganda adalah 

sebagai berikut: 

 Y =  + 1X1 + 2X2 + e 

Keterangan : 

Y  : keputusan pembelian 

  : Konstanta 

1,2,  : Koefisien Regresi 

X1   : Harga  (variabel independe 1) 

X2  : Kualitas Produk (varabel independen 2) 

E   : Standar error  

3.5.2 Uji Hipotesis pada Model Regresi 

A. Uji Statistik F 
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 Menunjukan apakah semua variabel bebas terdapat dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Cara 

melakukan uji F: 

1. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari level of signicance sebesar 0,05 

maka dapat disimpulkan variabel bebas (X1 dan X2) secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). 

2. Jika nilai signifikasi lebih besar dari Level of Significance sebesar 

0,05 , maka dapat disimpulkan variabel bebas (X1 dan X2) Secara 

simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (Y) 

B. Uji Statistik t 

 Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas 

secara individual dalam menerangkan variabel terikat (Kuncoro, 2009:239). 

Cara melakukan Uji t: 

1. Jika hasil dari uji t menunjukan signifikasi < 0,05 (level of 

signicance) , maka variabel bebas (X1 dan X2) berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap variabel terikat (Y) secara 

individual. 

2. Jika hasil uji t menunjukan signifikasi > 0,05 (level of signicance) , 

maka variabel bebas (X1 dan X3) tidak berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap variabel terikat (Y) secara individual. 

C. Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien Korelasi adalah tingkat mendekati 1 maka dapat dikatakan 

bahwa memiliki hubungan yang erat dan sebaliknya. Sedangkan Koefisien 
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Determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel terikat. Nilai Koefisien Determinasi adalah 

diantara 0-1. Nilai Koefisien Determinasi yang kecil menandakan 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-

variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu menandakan 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Kuncoro 

2013:246).  

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas  

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah sebuah residual 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan uji 

kolmogorov-Smirnov. Jika nilai kolmongrov-smirnov dengan sign > 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. 

b) Uji Multikolinieritas 

 Menurut Ghozali (2012:105) uji multikolinieritas bertujuan untuk 

menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

antara variabel independen. Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran 

VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance. Tolerance mengukur variabel 

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi 

(karena VIF = 1/tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk 
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menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance <_0,01 atau 

sama dengan nilai VIF <_ 10. 

c) Uji heteroskedastisitas  

 Menurut Ghozali (2012: 139) uji heteroskedastisitas bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan 

jika berbeda disebut hoteroskedastisitas. 

d) Uji autokorelasi  

Menurut Ghozali (2012: 110) uji autokorelasi bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode-t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji durbin Watson dengan 

membandingkan nilai durbin Watson hitung (d) dengan nilai durbin watson 

tabel, yaitu batas atas (du) dan batas bawah (dL). Kriteria pengujian adalah 

sebegai berikut : 
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1. Jika 0<d<dL, maka terjadi autokorelasi positif. 

2. Jika dL<d<du, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau 

tidak. 

3. Jika d-dL<d<4, maka terjadi autokorelasi negatife. 

4. Jika 4 –du<d<4<dL, maka tidak ada kepastian terjadi 

autokorelasiatau tidak. 

5. Jika du<d<4<du, maka tidak terjadi autokorelasi positif maupun 

negatife.  

 

 


