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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 
 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik (Lind,2009:145). Populasi pada penelitian 

ini berjumlah 380 orang yang telah melakukan pembelian satu kali di De bali 

yang berjumlah saat ini mencapai 380 member. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan Non Probability dalam 

penelitian ini adalah Purposive sampling. Purposive sampling adalah sampel yang 

diambil peneliti dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan peneliti 

(Sugiyono,2013 : 156) Pertimbangan tertentu yang digunakan adalah konsumen 

yang melakukan transakasi pembelian minimal dua kali.  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut Sugiyono (2013:149). Sampel yang digunakan 195 orang 

konsumen De bali yang membeli lebih dari satu kali. 

Pengukuran jumlah sampel dari populasi yang sudah ditentukan jumlahnya 

menggunakan rumus Slovin, yaitu: 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


2 

 

 

 

 

Keterangan: 

n  : Ukuran sampel 

N : Ukuran populasi 

e : Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang tidak 

dapat ditolerir, misalnya 5% maka e dikudratkan. 

Berdasarkan rumus Slovin, maka jumlah sampel dalam penelitian ini dapat 

dihitung sebagai berikut: 

      n =  380   

1+(380x0.05x0.05) 

 

      n=     194,871795 

      n= 194,871795 dan dibulatkan menjadi 195 

3.2 Metode Pengumpulan Data 
 

      Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik 

pengumpulan  data  kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data dimana partisipan / responden mengisi pertanyaan atau pernyataan 

               N 

n =                                

          1 + Ne2 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


3 

 

kemudian setelah diisi dengan lengkap mengembalikan kepada penelitian 

(Sugiyono, 2013:230). 

3.3  Definisi Operasional Variabel 
 

  Variabel dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas yaitu Lokasi 

(X1), Kualitas produk (X2), serta variabel terikat yaitu keputusan pembelian (Y). 

Definisi ini diambil dari indikator – indikator dari tiga variabel tesebut dan 

diaplikasikan pada potensi bisnis De bali.  

  3.3.1  Lokasi ( X1) 
 

        Melati et, al., (2012:04) menyatakan tempat yang dipandang strategis untuk 

usaha yang ditinjau dari segi jarak dan tingkat kemudahan transportasi.  

a. Lokasi mudah di akses. 

b. Dekat dengan pemukiman, sarana pendidikan dan pasar. 

c. Menyediakan lahan parkir. 

3.3.2 Kualitas Produk (X2) 
 

Kualitas Produk  merupakan kemampuan sebuah produk dalam 

memperagakan fungsinya, hal itu termasuk dalam durabilitas, reliabilitas, 

ketepatan, kemudahan dan reparasi produk juga atribut produk ( Kottler dan 

Amstrong, 2012:283). Dimensi yang sesuai dengan penelitian ini adalah (Oentoro, 

2012:129). 
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1. Mutu kinerja : Kualitas kain dan Kualitas jahitan bermutu bagus. 

2. Keistimewaan tambahan: Produk De bali memiliki nilai variasi. 

3. Kesesuaian dengan spesifikasi : Kualitas dan desain De bali sesuai 

yang diharapkan. 

4. Daya Tahan : Produk De bali memiliki daya tahan yang baik. 

5. Daya tarik : Desain produk menarik dan selalu terbaru 

6. Kualitas persepsikan : Produk yang dijual De bali terpercaya 

kualitasnya.  

  3.3.3 Keputusan pembelian (Y)  
 

Faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan melakukan  

   Pembelian konsumen. 

a. Pembelian berdasarkan kualitas produk  

b. Pembelian berdasarkan kebutuhan  

c.   Pembelian berdasarkan lokasi.    

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

3.4.1 Uji Validitas 
 

Validitas merupakan hasil yang valid bila terdapat kesamaan antara data 

yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti 

(Sugiyono, 2013:202). Alat yang digunakan dalam pengukuran validalitas pada 

penelitian ini adalah pearson correlation antara total indikator dan indikatornya 
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dengan batas toleransi kesalahan α = 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 

0,05 (>0,05) maka data dianggap valid (Ghozali 2011:52).  

3.4.2 Uji Reliabilitas 
 

               Menurut koncoro (2009:175) reliabilitas nenunjukan konsistensi dan 

stabilitas dari skor ( skala pengukuran ). Reliabilitas berbeda dengan validitas 

karena yang pertama memusatkan perhatian pada masalah konsistensi, sedang 

yang kedua lebih memperhatikan masalah ketepatan. Pengujian reliabilitas 

dilakukan dengan teknik Cronbach’s Alpha ( α ) dan dinyatakan reliabel apabila 

Cronbach’s Alpha ≥ 0,6 dan Cronbach’s Alpha if item deleted < Cronbach’s 

Alpha 

3.5 Metode Analisis Data 
 

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda karena terdapat dua  

   variabel bebas ( regresi linier digunakan jika terdiri dari dua variabel bebas atau  

   lebih). Tujuan analisis berganda digunakan untuk melihat secara langsung peng 

   aruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

3.5.1    Persamaan Regresi 
 

Adapun rumus persamaan regresi berganda adalah : 

         Y= α + β1 X1 + β2 X2  +  ε 
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Keterangan : 

α  : Konstan 

X1 : Lokasi  

X2: Kualitas produk   

β1 : Koefisien Regresi X1 

β2 : Koefisien Regresi X2 

 ε  :  Error term 

3.5.2 Pengujian Hipotesis 
 

3.5.2.1 Uji F (Uji Simultan) 

  Menurut Kuncoro (2009:239) Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Jika nilai sig. lebih 

kecil dari tingkat signfikansi 0,05 maka lokasi dan kuaitas produk 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian. Jika 

nilai sig. lebih besar dari tingkat signifikan 0.05 maka lokasi dan kuaitas 

produk tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap keputusan 

pembelian.  

3.5.2.2 Uji t  (Uji Parsial)   

Menurut Kuncoro (2009:239) Uji t merupakan uji untuk mengetahui seberapa 

jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel  terikat. Jika nilai sig. lebih kecil dari tingkat signfikansi 0,05 
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maka lokasi dan kuaitas produk berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

keputusan pembelian. Jika nilai sig. lebih besar dari tingkat signifikan 0.05 

maka lokasi dan kuaitas produk tidak berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap keputusan pembelian. 

        3.5.2.3  Koefisien Korelasi (r) 
 

Koefisien korelasi dengan pedoman yaitu jika koefisien semakin 

mendekati 1 atau -1 maka hubungan erat atau kuat, sedangkan jika 

koefisien semakin mendekati 0 maka hubungan lemah. (Priyatno, 2013:17) 

3.5.2.3 Koefisien Determinasi (R2) 
 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar prosentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak 

terhadap variabel dependen. (Priyatno, 2013:73) 

3.6 Uji Asumsi 

3.6.1 Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah residul 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan metode 

kolmogrov-smirnov. Jika nilai Asymp.Sig.(2-tailed) > 0,05 maka residual 

tersebut berdistribusi normal (Priyatno,2013). 
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  3.6.1.1 Heterokedastisitas 
 

Uji Heterokedastisistas merupakan keadaan dimana terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Model regresi yang 

baik mensyaratkan tidak adanya masalah heterokedastisitas. 

Heteroskedastisitas menyebabkan penaksir atau estimor menjadi tidak 

efisiendan nilai koefiesen determinasi akan menjadi sangat tinggi.  

(Priyatno, 2013:60) . Metode yang digunakan untuk deteksi adalah uji 

glejser. Heterosdastisitas tidak terjadi apabila nilai sig pada uji t dari 

variabel independen > 0,05 (Mabun,2010).  

3.6.1.2 Multikolinieritas 

Menurut Santoso ( 2010:203 ) uji multikolinieritas digunakan 

untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelai 

antar variabel bebas. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat 

problem multikolonieritas. Pendekteksian adanya multikolinieritas atau 

tidak bisa dengan menggunakan metode Variance Inflation Factor (VIF). 

Pengujian ini dilakukan dengan mengukur besar korelasi antar varibel 

bebas. Jika kedua variabel terbukti berkolerasi secara kuat, maka 

dikatakan terdapat multikolerasi pada kedua variabel tersebut. Pedoman 

suatu model regresi bebas multikoleraritas adalah apabila nilai VIF< 10.  

3.6.1.3 Autokorelasi 

  
Menurut Priyanto ( 2013:61 )  autokorelasi dapat didefinisikan 
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sebagai korelasi dari residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan 

yang lain yang disusun menurut waktu.  

a.  Hipotesis nol dan hipotesis alternatif  

Ho : tidak terjadi korelasi  

Ha : terjadi korelasi 

b. Pengambilan keputusan  

• dU <  d  < 4-dU maka Ho diterima ( tidak terjadi autokorelasi ) 

• d  <  dL atau d > 4-dL maka Ho ditolak ( terjadi autokorelasi ) 

• dL < d < dL atau 4-dU < d <4-dL maka tidak ada kesimpulan. 

3.6.1.4 Linieritas 
 

Uji linieritas merupakan uji yang dilakukan untuk memenuhi 

asumsi regresi. Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua 

variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan.Uji 

ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau 

regresi linier. Dasar pengambilan keputusan linieritas Jika nilai sig 

lineriaty < 0,05, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat adalah tidak linier. 
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