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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 

eksplanatori. Pemilihan jenis penelitian eksplanatori sesuai dengan tujuan 

penelitian yang ditetapkan yaitu untuk menjelaskan faktor-faktor pembentuk 

keputusan pembelian paket jasa makeup premium di Isadora Makeup Service. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

3.2.1. Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah 253 konsumen yang telah 

menggunakan jasa makeup di Isadora Makeup Service. 

 

3.2.2. Sampel 

Pemilihan sampel menggunakan non-probability sampling dengan teknik 

purposive sampling. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah 

konsumen yang telah menggunakan paket jasa makeup premium di Isadora 

Makeup Service. Jumlah konsumen yang telah menggunakan paket jasa makeup 

premium pada periode Maret 2013 – September 2014 adalah 146 orang. 
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3.2.3. Penentuan Jumlah Sampel 

 Jumlah  sampel   pada   dihitung   dari  lima   kali  jumlah   indikator   

yang digunakan dalam penelitian (Dachlan, 2014:143).  

Jumlah Sampel =  5 x Jumlah Indikator 

 =  5 x 25  

 = 125 responden 

Berdasarkan perhitungan di atas, jumlah sampel yang dibutuhkan pada 

penelitian ini adalah 125 responden.  

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis Data 

 Jenis data data pada penelitian ini adalah data kuantitatif, data nominal, 

dan data interval. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan. 

Data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk 

mendapatkan suatu informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut (Martono, 

2011:20).  

Data nominal adalah data yang memiliki perbedaan (Dachlan, 2014:21). 

Contoh data nominal dalam penelitian ini adalah jenis kelamin responden, 

pekerjaan responden, jumlah uang saku bulanan, dan jumlah pendapatan bulanan. 

Sedangkan data interval adalah data yang memiliki perbedaan, urutan, dan jarak 

antar titik pada skala sama. Contoh data interval pada penelitian ini adalah skala 

Likert. 
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3.3.2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menurut cara 

memperolehnya dibagi menjadi data primer dan data sekunder. 

1) Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pembagian kuesioner 

kepada responden. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder terbagi atas data sekunder internal dan eksternal.Data 

sekunder internal adalah data internal Isadora Makeup service, meliputi 

data-data omzet dan data konsumen Isadora Makeup service, sedangkan 

data sekunder eksternal meliputijurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku 

referensi teori. 

 

3.3.3. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang 

dibagikan kepada responden. Kuesioner tersebut berisi daftar pernyataan tentang 

variabel-variabel yang membentuk keputusan pembelian paket jasa makeup 

premiumdi Isadora Makeup Service. 

 

3.3.4. Instrumen penelitian 

 Daftar pernyataan dalam kuesioner dibuat berdasarkan oleh indikator-

indikator penilaian variabel. Alat yang digunakan untuk mengukur indikator-
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indikator dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala Likert memiliki lima 

kategori jawaban. Susunan skala Likert adalah sebagai berikut: 

1) Sangat tidak setuju (STS) : 1 

2) Tidak setuju (TS) : 2 

3) Cukup setuju (CS) : 3 

4) Setuju (S) : 4 

5) Sangat setuju (SS) : 5 

 

3.4.  Definisi Operasional Variabel 

1) Budaya (X1) 

Budaya adalah suatu kumpulan value, ide, dan sikap yang dipelajari dan 

dibagikan antar anggota dalam sebuah kelompok (Kerin, dkk, 2011:131). 

Indikator penilaian budaya (Isyanto, dkk, 2012:990) adalah: 

X1.1 Kebiasaan  teman konsumen dalam penggunaan jasa Isadora 

Makeup Service 

X1.2 Kebiasaan keluarga konsumen dalam penggunaan jasa Isadora 

Makeup Service 

2) Kelas sosial (X2) 

Kelas sosial menggambarkan kedudukan konsumen Isadora Makeup 

Service dalam struktur masyarakat. Indikator penilaian kelas sosial 

(Pasrizal, dkk, 2012:716) adalah: 

X2.1 Status pekerjaan 

X2.2 Prestise individual 
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X2.3 Kesadaran kelas 

3) Pengaruh personal (X3) 

Pengaruh personal adalah pengaruh orang lain dalam keputusan pembelian 

dapat berupa pandangan, opini, ataupun perilaku individual lain di luar 

dirinya, yang menyebabkan konsumen memilih jasa Isadora Makeup 

Service. Indikator penilaian pengaruh personal (Ghoniyah, 2013:73) 

adalah: 

X3.1 Rekomendasi dari teman 

X3.2 Rekomendasi dari keluarga 

4) Keluarga (X4) 

Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua individu atau lebih 

yang memiliki hubungan darah maupun tidak dan membentuk keluarga 

yang memiliki fungsinya masing-masing (Friedman dalam Lubis, 

2013:150). Indikator penilaian keluarga (Lubis, 2013:150) adalah: 

X4.1 Dukungan informasional 

X4.2 Dukungan penilaian 

5) Situasi (X5) 

Situasi pembelian adalah keadaan fisik lingkungan dan rangsangan sosial 

ketika konsumen menggunakan jasa Isadora Makeup Service. Indikator 

situasi (Lestari, 2011:7) adalah: 

X5.1 Lokasi yang fleksibel 

X5.2 Waktu yang fleksibel  

 

6) Sumber daya konsumen (X6) 
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Sumber daya konsumen adalah segala sesuatu yang dimiliki konsumen 

Isadora Makeup Service dalam situasi pengambilan keputusan. Indikator 

sumber daya konsumen (Engel, dkk, 2012:88) adalah: 

X6.1 Waktu yang dimiliki konsumen 

X6.2 Kemampuan ekonomi konsumen 

7) Motivasi (X7) 

Motivasi  merupakan   kekuatan    penggerak  konsumen  Isadora  Makeup  

Service yang akan membuat konsumen bertindak untuk memenuhi 

keinginan atau kebutuhan. Indikator (Tompunu, 2014:614) adalah: 

X7.1 Dorongan untuk menunjang penampilan 

X7.2 Dorongan untuk mengikuti tren lingkungan 

X7.3 Dorongan kegemaran akan produk brand makeup premium 

8) Pengetahuan (X8) 

Pengetahuan adalah informasi yang tersimpan di dalam memori (Engel, 

dkk, 2012:88). Indikator penilaian pengetahuan (Fortunisa dan Agassi, 

2013:208) meliputi: 

X8.1 Pengetahuan tentang keunggulan paket jasa makeup premium 

X8.2 Pengetahuan tentang brand makeup kualitas premium 

9) Sikap (X9) 

Sikap   adalah   stimulus yang menyebabkan   konsumen Isadora  Makeup 

Service tertarik memilih paket jasa makeup yang sesuai dengan minatnya. 

Indikator penilaian sikap (Tompunu, 2014:614) adalah: 
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X9.1 Paket makeup yang dipilih adalah paket makeup dengan brand 

makeup yang terkenal 

X9.2 Paket makeup yang dipilih adalah paket makeup dengan brand 

makeup yang diinginkan 

10) Kepribadian (X10) 

Kepribadian berhubungan dengan perilaku atau respon konsumen Isadora 

Makeup Service yang konsisten terhadap suatu situasi tertentu. Indikator 

penilaian kepribadian (Isyanto, dkk, 2012:990) meliputi: 

X10.1 Terbiasa menggunakan jasa Isadora Makeup Service untuk datang 

ke acara penting 

X10.2 Terbiasa menggunakan brand makeup premium 

11) Gaya hidup (X11) 

Gaya hidup adalah cara hidup yang teridentifikasi dengan bagaimana 

konsumen Isadora Makeup Service menghabiskan waktu mereka 

(aktivitas), apa yang mereka anggap penting di lingkungan mereka 

(ketertarikan), dan bagaimana ia berpikir mengenai diri sendiri dan 

lingkungan sekitar mereka (opini). Indikator penilaian gaya hidup menurut 

Susanti (2011) dan Isyanto, dkk (2012:990)meliputi: 

X11.1 Aktivitas konsumen Isadora Makeup Service berupa hobi makeup 

X11.2 Ketertarikan konsumen Isadora Makeup Service pada penggunaan 

media sosial 

X11.3 Opini konsumen Isadora Makeup Service mengenai bahan makeup 

dengan kualitas premium 



32 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 

faktor, tepatnya  analisis  faktor  konfirmatori  orde kedua dengan  pengukuran 

menggunakan program Amos 21.  

 

3.6. Uji Measurment Model 

3.6.1. Uji Signifikansi 

 Tujuan pengujian ini adalah untuk mengkonfirmasi sebuah variabel laten 

apakah berdimensi sama dengan indikator atau tidak dengan melihat angka 

probabilitas tiap indikator. 

1) Perumusan hipotesis 

H0 : λij = 0 atau indikator tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel laten. 

H1 : λij> 0 atau indikator berpengaruh signifikan terhadap variabel 

laten. 

2) Tingkat signifikasi α = 5% 

3) Kriteria pengujian, jika nilai angka probabilitas yang didapat > 0,05, 

maka H0 diterima dan H1 ditolak sehingga indikator (Xij) tidak dapat 

dianggap sebagai indikator dari variabel laten. 
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3.6.2. Uji Kesesuaian Model (Goodness of Fit Test) 

 Tujuan dari pengujian kesesuaian model adalah untuk menilai seberapa fit 

model yang dibangun terhadap data yang dimiliki / realita (Dachlan, 2014:162). 

Parameter yang digunakan untuk uji kesesuaian model diringkas dalam Tabel 3.1. 

Tabel 3.1.1.  

Uji Goodness of Fit Indices 

No Goodness of Fit Indices Cut off Value 

1 Chi Square (X2) Diharapkan kecil 

2 CIMN / DF ≤ 2,00 

3 RMSEA ≤ 0,08 

4 GFI ≥ 0,90 

5 AGFI ≥ 0,90 

6 TLI ≥ 0,90 

7 CFI ≥ 0,90 

Sumber: Ferdinand (Waluyo, 2011:78), Dachlan (2014:182) 

 

1) Chi Square (X
2
) merupakan alat ukur yang paling fundamental untuk 

mengukur overall fit. Alat ini juga mampu mengembangkan dan menguji 

apakah sebuah model sesuai dengan data. Model yang diuji akan 

dipandang baik bila nilai chi square (X
2
) rendah. 

2) CIMN / DF (Degree of Freedom) merupakan indikator untuk mengukur 

tingkat fit sebuah model. 

3) RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) merupakan indeks 

yang digunakan untuk mengkompensasi statistik chi square (X
2
) dalam 

sampel yang besar. Nilai RMSEA berkisar 0,05 dan 0,08 mengidentifikasi 

indeks yang baik untuk menerima kesesuaian sebuah model. 

4) GFI (Goodness of Fit Index) akan menghitung proporsi terimbang dari 

varian dalam matriks kovarian sampel yang dijelaskan oleh matrik 

kovarian populasi yang terestimasi. 
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5) AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) merupakan pengembangan dari 

GFI yang telah disesuaikan dengan rasio dari degree of freedom untuk 

menguji apakah model diterima atau tidak. Semakin besar nilai AGFI, 

semakin baik kesesuaian yang dimiliki model. 

6) TLI (Tucker Lewis Index) merupakan indeks yang membandingkan sebuah 

model yang diuji terhadap sebuah baseline model dan digunakan untuk 

mengatasi permasalahan yang timbul akibat kompleksitas model. 

7) CFI (Comparatifve Fit Index) merupakan indeks yang besarannya tidak 

terpengaruh oleh ukuran sampel dan digunakan untuk mengukur tingkat 

penerimaan sebuah model. Besaran indeks ini dalam rentang 0 sampai 

dengan 1. Nilai mendekati 1 mengidentifikasi bahwa model memiliki 

tingkat kesesuaian yang baik. 

 

Pada model CFA, ukuran goodness of fit bersama-sama dengan validitas 

digunakan untuk menilai kesesuaian model pengukuran (Dachlan, 2014:162). 

Apabila terdapat variabel yang tidak valid maka dipertimbangkan untuk 

melakukan modifikasi model dengan membuang variabel yang tidak valid. 

 

3.7. Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.7.1. Uji Validitas 

 Uji validitas pada penelitian ini menggunakan program AMOS berupa uji 

validitas konvergen dan uji validitas determinan. 
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1) Uji validitas konvergen 

Uji validitas konvergen bertujuan untuk mengukur apakah setiap 

indikator yang diestimasi secara valid mengukur konstruk. Indikator 

akan dikatakan valid mengukur apa yang sebenarnya diukur dalam 

model yang disajikan apabila setiap indikator memiliki C.R > 2SE 

(Waluyo, 2011:79).  

2) Uji validitas diskriminan 

Uji validitas determinan terpenuhi jika antara variabel-variabel 

(indikator) yang mengukur suatu konstruk tidak menunjukkan 

interkorelasi yang tinggi dengan variabel-variabel (indikator) lain yang 

mengukur konstruk yang berbeda (Dachlan, 2014:186). Uji validitas 

deskriminan pada penelitian ini menggunakan uji ekstraksi koefisien 

varian. Ekstrasi rata-rata varian (average variance extracted / AVE) 

merupakan koefisien yang menjelaskan varian dalalam indikator yang 

dapat dijelaskan oleh faktor umum. Nilai AVE didapatkan 

menggunakan persamaan sebagai berikut. 

 

𝐴𝑉𝐸 =  
( 𝐾𝐼 = 1 λ𝑖

2)

  𝐾𝐼 = 1 λ𝑖
2 +  ( 𝐾𝐼 = 1 (1 −  λ𝑖

2)
 

Keterangan: 

λ𝑖
2 = loading factor pada butir ke i 

k  = banyaknya indikator 
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Bila nilai AVE > 0,5 maka indikator-indikator model yang 

dikembangkan terbukti benar-benar mengukur konstruk laten yang 

ditargetkan dan tidak mengukur konstruk laten yang lainnya. 

 

3.7.2. Uji Realibilitas 

 Uji realibilitas construct reliability dinilai dengan menghitung indeks 

realibilitas instrumen yang digunakan. Uji realibilitas construct reliability 

memiliki nilai batas yang dapat diterima sebesar 0,60 (Dachlan, 2014:192). 

𝐶𝑅 =  
( 𝑆𝑡𝑑. 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)

2

( 𝑆𝑡𝑑. 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)
2

+   𝜀𝑗
 

Keterangan: 

CR = Construct Reliability 

Std. Loading = L  

 = loading factor (λ) 

ε = error variance  

 = 1 – L
2
 


