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BAB III 

      METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

 Menurut Sugiyono (2011) dalam Katili et al. (2017) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

konsumen dari VnVleathergoods sebanyak 74 orang.  

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Menurut 

Sugiyono (2015) teknik sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dikarenakan populasi 

yang digunakan pada penelitian ini relatif kecil, maka sampel yang diteliti adalah 

sebanyak 74 orang. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Kuesioner 

 Menurut Siregar (2014) kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi 

yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan 

karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi, yang bisa terpengaruh oleh 

system yang diajukan atau system yang sudah ada. Kuesioner yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan kuesioner online yang menggunakan google form. 

Menurut Siregar (2014) skala Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau 
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fenomena tertentu.Skala pengukuran untuk semua indikator pada masing-masing 

variabel menggunakan skala Likert 1-5 dimulai dari Sangat Tidak Setuju (STS) 

sampai Sangat Setuju (SS). 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Konseptual Parameter Definisi Operasional Sumber 

Kualitas 

Produk 

Menurut Kresnamurti 

dan Putri dalam Dewi et 

al. (2016) menjelaskan 

kualitas produk adalah 

kemampuan produk di 

dalam menjalankan 

fungsinya dan kualitas 

produk bisa diukur 

melalui pendapat 

konsumen tentang 

kualitas itu sendiri. 

Nilai subyektifitas dari 

seseorang 

menyebabkan adanya 

perbedaan penilaian 

mengenai kualitas. 

1.Performa 

2.Keistimewaan 

3.Kehandalan 

4.Kesesuaian 

dengan 

spesifikasi 

5.Daya tahan 

6.Kemampuan 

pelayanan 

7.Estetika 

8.Kualitas yang 

dipersepsikan 

 

1.Strep tas VnVleathergoods dapat 

mengatasi rasa kebosanan saya 

akan strep tas yang lama 

2.Strep tas VnVleathergoods 

memiliki motif yang bervariasi 

3.Setelah saya membeli strep tas 

VnVleathergoods tidak terdapat 

cacat produk pada stwrep tas 

4.Desain Strep tas VnVleathergoods 

dapat memenuhi keinginan saya 

untuk terlihat lebih modis 

5.Menurut konsumenstrep tas 

VnVleathergoods menggunakan 

bahan yang berkualitas sehingga 

tidak mudah mengelupas 

6.Saya puas dengan garansi yang 

diberikan olehVnVleathergoods 

7.Model strep tas VnVleathergoods 

terlihat menyerupai strep tas 

branded 

8.Saya merasa lebih percaya diri 

saat menggunakan strep tas 

VnVleathergoods 

(Gaspersz 

2008, 

dalam 

Irawan dan 

Japarianto 

2013) 

Promosi Kotler dan Armstrong 

(2014) mendefinisikan 

bauran promosi 

(promotional mix) 

sebagai perpaduan 

spesifik alat-alat 

promosi yang 

digunakan perusahaan 

untuk 

mengkomunikasikan 

nilai ke konsumen 

secara persuasif dan 

membangun hubungan 

konsumen. 

 

1.Advertising 

2.Sales 

Promotion 

3.Personal 

Selling 

1.Saya pernah melihat strep tas 

VnVleathergoods dipromosikan 

oleh akun tertentu di Instagram 

2.Saya membeli strep tas 

VnVleathergoods karena ada 

diskon 

3.Saya mengetahui produk 

VnVleathergoods dari penawaran 

langsung 

Diadaptasi 

dari Kotler 

dan 

Armstrong 

(2014) 
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Keputusan 

Pembelian 

Menurut Oladepo dan 

Abimbola (2015) 

keputusan pembelian 

adalah serangkaian 

pilihan yang dibuat oleh 

konsumen sebelum 

melakukan pembelian. 

1.Benefit 

Association 

2.Prioritas dalam 

membeli 

3.Frekuensi 

pembelian 

1. Saya tampak lebih modis dengan 

strep tasVnVleathergoods 

2. Saya lebih memilih strep tas 

VnVleathergoods dibandingkan 

produk kompetitor 

3. Saya akan membeli strep tas 

VnVleathergoods lagi 

(Mayasari 

2011, 

dalam 

Setyaningr

um et al., 

2015) 

Sumber: Data diolah (2018) 

  Menurut Kotler dan Armstrong (2014) indikator promosi terdiri dari 

Advertising, Sales Promotion, Personal Selling, Public Relations, dan Direct 

Marketing. Namun dalam penelitian ini hanya akan menggunakan tiga indikator 

dari lima indikator promosi, yaitu Advertising, Sales Promotion, dan Personal 

Selling. Hal ini dikarenakan indikator Public Relations memiliki arti yaitu 

membangun hubungan yang baik antara perusahaan dan publik dengan cara 

membangun citra yang positif dan melawan rumor dan cerita negatif yang 

disebarkan. Menurut Kotler dan Armstrong (2014) bentuk-bentuk Public Relation 

adalah press release, komunitas, website, dan lain-lain. Perusahaan 

VnVleathergoods tidak menjalankan Public Relations yang mengakibatkan tidak 

dimasukkannya Public Relation dalam indikator promosi. Serta Direct Marketing 

yaitu komunikasi dengan konsumen untuk memperoleh respon segera dan 

membangun hubungan jangka panjang. Menurut Kotler dan Armstrong (2014) 

bentuk-bentuk Direct Marketing adalah katalog, penawaran langsung di TV, sms , 

dan lain-lain. Perusahaan VnVleathergoods juga tidak menjalankan Direct 

Marketing yang mengakibatkan tidak dimasukkannya Direct Marketing dalam 

indikator promosi.  
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3.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Uji Validitas merupakan uji instrumen data untuk mengetahui seberapa cermat 

suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Peneliti menggunakan metode 

korelasi pearson, yaitu digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel 

terikat atau dependent variable. Kemudian pengujian signifikansi dilakukan dengan 

kriteria menggunakan r tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika 

nilai positif dan r hitung ≥ r tabel maka item dapat dinyatakan valid, jika r hitung < 

r tabel maka item dinyatakan tidak valid (Priyatno, 2014). 

 Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang 

biasanya menggunakan kuesioner. Maksudnya apakah alat ukur tersebut akan 

mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali. 

Untuk menentukan apakah instrumen reliabel atau tidak menggunakan batasan 0,6 

(Priyatno, 2014). Uji Reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Cronbach 

Alpha. Menurut Siregar (2014), Cronbach Alpha digunakan untuk menentukan 

apakah suatu instrumen penelitian reabel atau tidak.Penelitian dapat dikatakan 

reliabel bila koefisien reliabilitas > 0.6. 

3.5 Uji Asumsi Klasik 

3.5.1 Uji Normalitas 

 Uji Normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai 

residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara 

normal (Priyatno, 2014:90). Peneliti menggunakan uji Kolmogorov Smirnov untuk 
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mengetahui apakah distribusi data pada variabel normal atau tidak. Jika nilai 

signifikansi > 0,05 maka residual berdistribusi normal (Priyatno, 2014). 

3.5.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi Heteroskedastisitas. Uji ini 

menggunakan uji Glejser dengan cara meregresi nilai absolut residual terhadap 

variabel independen. Jika nilai signifikansi diatas 0,05 maka tidak terjadi masalah 

Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). 

3.5.3 Uji Multikolinieritas 

 Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk menguji 

dapat menggunakan variance inflation factor (VIF), jika nilai VIF kurang dari 10 

dan Tolerance lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas 

(Ghozali, 2016). 

3.5.4 Uji Linieritas 

Uji Linieritas digunakan untuk mengetahui linieritas data, yaitu apakah dua 

variabel mempunyai hubungan linear atau tidak. Uji ini digunakan sebagai 

prasyarat dalam analisis korelasi pearson atau regresi linear. Dengan menggunakan 

Test for Linearity, dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila 

signifikansi kurang dari 0,05 (Priyatno, 2014). 
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3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Menurut Siregar (2014) Regresi Linier Berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh satu atau lebih variabel bebas (independent) terhadap satu variabel tak 

bebas (dependent). Persamaan regresi liniar berganda dalam penelitian adalah 

sebagai berikut:  

    Y = α + b1X1 + b2X2  

Keterangan:  

Y : Keputusan Pembelian  

α  : Konstanta  

b1 dan b2 : Koefisien Regresi  

X1  : Kualitas Produk  

X2   : Promosi  

3.6.2 Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel 

independen terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan tingkat 

signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan variabel independen (X1 dan X2) secara simultan berpengaruh terhadap 

variabel dependen (Y) dan sebaliknya jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 

maka dapat disimpulkan variabel independen (X1 dan X2) secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) (Priyatno, 2014). 

 

3.6.3 Uji t 
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Menurut Priyatno (2014) uji t (uji koefisien regresi secara parsial) digunakan 

untuk mengetahui apakah secara parsial kualitas produk dan promosi berpengaruh 

secara signifikan atau tidak terhadap keputusan pembelian. Pengujian 

menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Jika signifikansi > 0,05 maka Ho diterima, 

Ha ditolak yang menunjukkan variabel independen (Kualitas Produk dan Promosi) 

secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 

(Keputusan Pembelian). 

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

Koefisien korelasi adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan 

antara dua variabel atau lebih, juga dapat menentukan arah hubungan dari kedua 

variabel. Untuk kekuatan hubungan, nilai koefisien korelasi berada diantara -1 

sampai 1, sedangkan untuk arah dinyatakan dalam bentuk positif (+) dan negatif (-

). Apabila r = 1 menunjukkan bahwa terjadi hubungan searah variabel X dan 

variabel Y (Siregar, 2014). 

Koefisien determinasi adalah angka yang menyatakan atau digunakan untuk 

mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh sebuah variabel atau 

lebih (variabel bebas) terhadap variabel Y (terikat) (Siregar, 2014).  

 

 

 


