
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Deskripsi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas produk dan harga 

terhadap keputusan pembelian. Menurut Prayogo dan Liliani (2016) penelitian dengan 

metode kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan kondisi, situasi, dan 

berbagai variabel yang muncul dalam lingkungan yang menjadi objek dalam penelitian. 

3.2 Populasi dan Sampel 

 Menurut  Bungin (2015) populasi merupakan serumpun atau objek yang menjadi 

sasaran penelitian. Populasi yang terdapat dalam penelitian ini merupakan konsumen 

yang pernah membeli produk Glaive Waterless Car Wash dan tinggal di Surabaya. 

Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 187 orang. 

 Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 65 orang. Jumlah sampel tersebut 

dihitung berdasarkan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel dari populasi 

tersebut. 

 

Keterangan : 

n =  Jumlah sampel  e = Tingkat kesalahan (10%) 

N = Jumlah populasi 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer. Data primer dari penelitian ini diperoleh dari jawaban kuesioner para responden 



yang telah ditentukan. Skala likert menjadi pengukur faktor dalam kuesioner. Skala 

likert digunakan dengan memberikan angka yaitu: 

Sangat Tidak Setuju (STS) : Skor 1 

Tidak Setuju (TS)  : Skor 2 

Cukup Setuju (CS)  : Skor 3  

Setuju (S)   : Skor 4 

Sangat Setuju (SS)  : Skor 5 

3.4 Definisi Operasional Variabel  

 Penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu kualitas produk (X1), harga (X2) 

sebagai variabel bebas, dan keputusan pembelian (Y) sebagai variabel terikat. Berikut 

merupakan tabel mengenai definisi operasional variabel dalam penelitian ini:  

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Faktor Indikator 

Kualitas produk (X1) 

Kualitas produk merupakan penilaian dari 

pelanggan mengenai keunggulan dari 

keseluruhan produk atau superioritas (Bei 

dan Chioa dalam Wayan Sanjaya et al., 

2016) 

 

1.Kinerja, produk dapat memuaskan dan 

memenuhi kebutuhan konsumen. 

2.Daya Tahan, jangka waktu produk 

sebelum diganti. 

3.Kesesuaian dengan Spesifikasi, produk 

dapat memenuhi spesifikasi tertentu 

sesuai keinginan konsumen dan tidak 

ada cacat. 

4.Fitur, karakteristik tambahan untuk 

menyempurnakan fungsi dari produk 

untuk menambah daya tarik. 

5.Reliabilitas, probilitas produk untuk 

dapat memuaskan konsumen atau tidak 

dalam jangka waktu tertentu 

6.Keindahan, penampilan dari fisik 

maupun desain. 

7.Kesan Kualitas, hasil dari menggunakan 

produk yang dilakukan secara tidak 

langsung karena kurangnya informasi 

yang diterima mengenai produk tersebut. 

Tjiptono dalam Amrumlah (2017) 

Harga (X2) 

Harga memiliki dua peran utama dalam 

konsumen mengambil keputusan 

Indi  1. Keterjangkauan harga  yang diberikan 

produsen kepada konsumen. 

2.Kesesuaian harga dan kualitas produk  



pembelian, yaitu peran alokasi dan peran 

informasi (Tjiptono dalam Nugroho dan 

Sri ,2016:3). 

Harga sebanding dengan kualitas yang 

ditawarkan dari produk tersebut. 

3.Kesesuaian harga dengan manfaat 

 Harga dari produk sesuai dengan 

kemampuan yang dihasilkan produk 

tersebut. 

Monawarah (2017) 

Keputusan pembelian (Y) 

keputusan pembelian adalah tahapan 

proses dimana konsumen melakukan 

pembelian produk secara actual, dengan 

adanya pertimbangan-pertimbangan 

sebelum transaksi dilakukan.(Kotler et al., 

dalam Gandes et al., 2017) 

1. Pengenalan Masalah 

Proses konsumen menyadari suatu 

masalah atau kebutuhan suatu produ 

atau jasa 

2. Pencarian Informasi 

Konsumen mengenali dan mencari 

informasi produk 

3. Evaluasi Alternatif 

 Mengevaluasi alternatif yang ada dari 

merek yang ada. 

4. Keputusan Pembelian 

 Kosumen menetapkan keputusan dari 

beberapa pilihan. 

5. Perilaku Pasca pembelian 

 Penilaian konsumen setelah 

menggunakan produk. 

Kotler et al. dalam Gandes et al.,(2017) 
Sumber : Data Diolah 

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Menurut  Yugusna et al., (2016) uji validitas digunakan untuk mengukur 

keabsahan kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Langkah yang digunakan dalam 

menguji validitas pada setiap pertanyaan kuesioner yaitu dengan cara mencari nilai r 

hitung (kolerasi pearson), jika indikator yang diukur memiliki nilai Sig lebih kecil dari 

0,05 maka data valid menurut Priyatno, (2016). 

Menurut Yugusna et la., (2016) Reliabilitas merupakan alat ukur instrument 

yang digunakan untuk mengetahui kekonsistensian alat ukur sehingga dapat digunakan 

lagi oleh peneliti lain dan memberikan hasil yang sama. Alpha Cronbach digunakan 

sebagai alat ukur reliabilitas, data dikatakan reliabel jika nilai Alpha yang ditetaokan 

lebih besar dari 0,6 menurut Priyatno, (2016).   



3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Menurut Priyanto (2016) analisis regresi linier berganda digunakan untuk 

mengetahui pengaruh antara dua variabel independen atau lebih dengan satu variabel 

dependen yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Penelitian ini 

menggunakan analisis regrei linier berganda karena memiliki 2 variabel independen 

(kualitas produk dan harga) dan memiliki 1 variabel dependen (kepuutusan pembelian). 

Berikut persamaan regresi yang digunakan: 

Y  = α + β1X1 + β2X2 + e 

Keterangan : 

Y = Keputusan pembelian konsumen 

α    = Konstanta 

β1 = Koefisien regresi variabel kualitas produk 

β2  = Koefisiensi regresi variabel harga 

X1  = Kualitas produk 

X2  = Harga 

e = Error 

3.6.2 Uji F 

 Menurut Yugusna et al., (2016) Uji F digunakan untuk menguji pengaruh 

variabel independen dan variabel dependen secara bersamaan. Uji F lebih kecil atau 

sama dengan 0,05. Nilai Sig dibutuhkan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan. Uji F juga dapat digunakan 

untuk menguji kelayakan model menurut Priyatno (2014). 

3.6.3 Uji T 



 Menurut Yugusna et al.,( 2016) Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh 

signifikan atau tidak antara variabel independen terhadap variabel dependen secara 

individual. Nilai Sig uji T lebih kecil atau sama dengan 0,05 H1 diterima, yang artinya 

variabel X secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y. 

3.6.4 Uji Koefisien Kolerasi (R) dan Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Menurut Priyatno (2014) koefisien kolerasi bertujuan untuk melihat kekuatan 

dari pengaruh hubungan dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. 

Variabel independen memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap variabel dependen 

jika nilai dari koefisien mendekati 1. 

 Menurut Priyatno (2014) koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam bentuk persentase. 

Jika semakin kecil koefisien determinasi, maka semakin terbatas variabel independen 

menjelaskan variabel dependen. 

 

 

3.7 Uji Asumsi Klasik 

3.7.1 Uji MultiKolineritas 

 Menurut Yugusna et al., (2016) Uji multi kolineritas bertujuan untuk 

mengetahui ada tidak kolerasi antara variabel independen. Nilai VIF digunakan untuk 

mengetahui UJI multi kolineritas, nilai VIF lebih kecil dari  10 maka regresi bebas dari 

multi kolineritas. 

3.7.2 Uji Heteroskedasitas 

 Menurut Yugusna et al., (2016) Uji heteroskedasitas bertujuan untuk 

mengetahui ada atau tidak kesamaan varian residual untuk semua pengamatan dalam 



model regresi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji Glejser, jika nilai dari 

Sig uji T lebih besar dari 0,5 maka tidak ada heteroskedasitas. 

3.7.3  Uji Autokorelasi 

 Menurut Priyatno (2016) Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah 

model regresi memiliki kolerasi antara residual pada periode t dengan residual periode 

sebelumnya t-1. Model regresi yang baik adalah tidak adanya masalah pada uji 

Autokorelasi. Berikut pengambilan keputusan: 

 <dL   = Tidak terjadi Autokorelasi 

 dL-dU  = Tidak ada kesimpulan 

 dU- (4-dU) = Tidak ada kolerasi 

 (4-dU)-(4-dL) = Tidak ada kesimpulan 

 >(4-dL) = Tidak ada autokolerasi 

 

 

3.7.4 Uji Normalitas 

 Menurut Priyatno (2016) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi setiap variabel berdistribusi dengan normal atau tidak. Pengujian 

ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Dapat disebut berdistribusi normal jika nilai sig 

lebih besar dari tingkat sig (0,05). 

3.7.5 Uji Linearitas 

 Menurut Priyatno (2016) uji linearitas bertujuan untuk mengetahui antara 

variabel independen dan variabel dependen secara signifikan mempunyai hubungan 

linear atau tidak. Pengujian ini menggunakan test of linearity. Dapat dikatakan terdapat 



hubungan linier antara variabel independen dan dependen jika nilai Sig lebih kecil atau 

sama dengan 0,05. 

 


