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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 
 

 Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2017) penelitian kuantitatif ialah penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme (memandang realitas/gejala/fenomena yang dapat 

diklarifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur dan hubungan gejala 

bersifat sebab akibat), digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data berupa 

statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 
  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, 

obyek, benda-benda alam yang lain, juga bukan sekedar jumlah yang ada pada 

obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang 

dimiliki oleh subyek atau obyek tersebut (Sugiyono, 2017). 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif/mewakili (Sugiyono, 2017). Pengambilan sampel menggunakan 



20 
 

metode cluster sampling, dimana obyek atau sumber data yang akan diteliti 

terbilang cukup luas, seperti penduduk dari suatu negara, propinsi atau kabupaten. 

Populasi dalam penelitian ini adalah tempat-tempat pemasaran yang 

dilakukan oleh Pokpiah Surabaya, yaitu orang yang bertempat tinggal di daerah 

Citraland, khususnya Universitas Ciputra dan sekitarnya serta daerah Wiyung, 

khususnya perumahan Griya Babatan Mukti, blok A sampai E, Surabaya Barat. 

Kriteria yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Rumah yang tidak ada atau memiliki satu kendaraan diperkirakan dihuni 

oleh dua orang. 

2. Rumah yang memiliki dua kendaraan diperkirakan dihuni oleh tiga orang. 

3. Rumah yang memiliki lebih dari dua kendaraan diperkirakan dihuni oleh 

empat orang. 

Berdasarkan kriteria di atas, peneliti melakukan observasi lapangan 

terhadap populasi dan mendapatkan data sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Data Observasi Lapangan Tempat Pemasaran 

Tempat 

Pemasaran 

Rumah dengan 

0-1 kendaraan 

(2 orang) 

Rumah dengan 2 

kendaraan 

(3 orang) 

Rumah 

dengan > 2 

kendaraan 

(4 orang) 

Kos 

East Emerald 

Mansion, 

Citraland 

12 9 1 - 

North 

Emerald 

Mansion, 

Citraland 

10 7 6 - 

South 

Emerald, 

Citraland 

13 14 1 - 

Green Hill, 25 22 9 - 
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Citraland 

Green 

House, 

Citraland 

- - - 1 

Griya 

Babatan, 

Wiyung 

28 41 14 - 

TOTAL 88 93 31 1 
Sumber: Data Diolah, 2018 

 
Tabel 3.2 Data Perhitungan Jumlah Populasi 

Rumah dengan kendaraan Total Rumah Penghuni Total Penghuni 

0-1 kendaraan 88 2 176 

2 kendaraan 93 3 279 

>2 kendaraan 31 4 124 

Kos 1 30 30 

TOTAL POPULASI 609 
Sumber: Data Diolah, 2018 

 

Data populasi tersebut didapatkan melalui observasi secara langsung yang 

disesuaikan dengan data dari agen properti dan data dari ketua RT setempat. Total 

Jumlah populasi di daerah Citraland dan perumahan Griya Babatan Mukti, Wiyung 

adalah 609 orang, maka besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan 

rumus Slovin sebagai berikut: 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒²
 

Keterangan: 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

e = tingkat kesalahan (10%)  

 

𝑛 =
609

1 + 609(0,01)
 

𝑛 = 85.89 
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Berdasarkan perhitungan rumus diatas, maka jumlah responden yang akan 

dijadikan sampel penelitian adalah sebanyak 86 orang. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 
 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan dan diisi oleh 

para responden yang bersangkutan. Pengukuran variabel brand awareness (X1), 

kualitas produk (X2), dan minat beli (Y) menggunakan kuesioner dengan skala 

Likert dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. STS : Sangat Tidak Setuju (1 poin) 

2. TS : Tidak Setuju  (2 poin) 

3. CS : Cukup Setuju (3 poin) 

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui data 

perusahaan, studi kepustakaan, seperti informasi, referensi, buku, jurnal dan 

penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel penelitian. 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 
 

 Variabel brand awareness, kualitas produk dan minat beli yang digunakan 

peneliti ditentukan berdasarkan jurnal seperti berikut: 

Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel 

 

 

VARIABEL DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL INDIKATOR VARIABEL 

Brand Awareness 

(X1) 

Brand awareness adalah tingkat awal dalam 

benak konsumen ketika mendengar suatu 

informasi produk (Darayani et al, 2016). 

1. Recall 

2. Recognition 

3. Purchase 

4. Consumption 

(Firdaus, 2015) 

4. S : Setuju (4 poin) 

5. SS : Sangat Setuju (5 poin) 
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3.5 Validitas dan Reliabilitas 
 

Uji validitas merupakan uji instrumen data untuk mengetahui seberapa 

cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Pada penelitian ini, 

peneliti mengukur validitas dengan alat ukur Pearson Correlation, dengan batas 

toleransi  = 0,05 atau tingkat signifikan yang diperoleh < 0,05 maka dianggap 

valid dan sebaliknya (Priyatno, 2014). 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang 

biasanya menggunakan kuesioner. Metode yang digunakan adalah Cronbach Alpha 

(Priyatno, 2014). Dasar pengukuran yang digunakan adalah apabila nilai 

Cronbach’s Alpha lebih dari 0,6 maka instrumen kuesioner dinyatakan reliabel. 

 

 

 

 

Kualitas Produk 

(X2) 

Kualitas merupakan totalitas fitur dan 

karakteristik produk yang bergantung pada 

kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan konsumen. Jika kualitas dari 

produk yang ditawarkan telah baik serta 

dipercaya oleh konsumen, maka produk 

akan tertanam dibenak konsumen, karena itu 

konsumen akan bersedia membayar 

sejumlah uang untuk membeli produk yang 

ditawarkan (Kurniawan et al, 2016). 

1. Cita Rasa Makanan 

2. Aroma Makanan 

3. Daya Tahan Makanan 

4. Penampilan Fisik 

Makanan 

 (Ratnasari dan Harti, 

2016) 

Minat Beli 

(Y) 

Minat beli adalah tahap dari keputusan 

pembelian dimana suatu titik dalam proses 

pembelian, konsumen harus berhenti 

melakukan evaluasi, konsumen mulai 

mengarah pada minat dan keinginan untuk 

membeli dengan kecenderungan untuk 

membeli merek tertentu (Kalele et al, 2015). 

1. Minat Transaksional 

2. Minat Referensial 

3. Minat Preferensial 

4. Minat Eksploratif 

(Kusumastuti dan 

Priliantini, 2016) 
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3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Uji Asumsi Klasik 
 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai yang dihasilkan dari 

regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki 

nilai yang terdistribusi secara normal. Metode yang digunakan adalah metode uji 

One Sample Kolmogorov-Smirnov, yaitu residual berdistribusi normal jika nilai 

signifikansi lebih dari 0,05 (Priyatno, 2014). 

2. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah antar variabel independen yang terdapat dalam 

model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna (koefisien korelasinya 

tinggi atau bahkan satu). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

mutikolinearitas. Indikator yang digunakan adalah melihat nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) dan Tolerance, apabila nilai VIF kurang dari sepuluh dan tolerance 

lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas (Priyatno, 2014). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua 

pengamatan di dalam model regresi (Priyatno, 2014). Model regresi yang baik tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Metode yang digunakan adalah metode uji Glejser. Uji 

Glejser ini dilakukan dengan cara meregresikan variabel independen dengan nilai 

absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan 

absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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4. Uji Autokorelasi 

Priyatno (2014) menyatakan autokorelasi merupakan korelasi antara 

anggota observasi yang disusun menurut waktu dan tempat. Model regresi yang 

baik tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin-Watson  

(DW test) dengan pengambilan keputusan sebagai berikut: 

 
 

3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda 
 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau 

hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen/bebas dengan satu 

variabel dependen/terikat (Sugiyono, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini akan 

menganalisa pengaruh antara brand awareness dan kualitas produk terhadap minat 

beli dengan persamaan sebagai berikut: 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝑒 

Keterangan: 

Y = Minat Beli  

α = Konstanta 

β1 = Koefisien Brand Awareness 

β 2 = Koefisien Kualitas Produk 

 

 

DW test Kesimpulan 

DU < DW < 4-DU Tidak terjadi autokorelasi 

DW < DL atau DW > 4-DL Terjadi autokorelasi 

DL < DW < DU atau 4-DU < DW < 4-DL Tidak ada kepastian atau 

kesimpulan yang pasti 

X1 = Brand Awareness 

X2 = Kualitas Produk 

e = Error 
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3.6.3 Uji Hipotesis 

 

1. Uji Model Regresi (Uji F) 

Uji F yaitu uji kelayakan model digunakan untuk mengukur ketepatan 

fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (goodness of fit). Pengujian 

menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansi < 0,05, maka 

kesimpulannya model penelitian layak digunakan (Priyatno, 2014). 

2. Uji Signifikansi Individual (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel 

independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian 

menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan dua sisi. Pada penelitian ini, uji t akan 

meninjau pengaruh parsial variabel independen (brand awareness dan kualitas 

produk) terhadap variabel dependen (minat beli). Apabila nilai signifikansi < 0,05 

maka kesimpulannya variabel independen memiliki pengaruh secara parsial 

terhadap variabel dependen (Priyatno, 2014). 

3. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) merupakan kuadrat dari korelasi berganda. R2 

diubah ke bentuk persen, yang artinya sumbangan pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Semakin nilai R2 mendekati satu, maka variabel 

independen memberikan pengaruh yang besar terhadap variabel independen 

(Priyatno, 2014). 


