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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian desain kausal. Menurut Umar 

(2008:35) desain kausal berguna untuk menganalisis hubungan-hubungan antara 

satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel 

mempengaruhi variabel lainnya. Penelitian ini dikatakan menggunakan desain 

kausal karena menganalisis hubungan antara harga dan kualitas layanan sebgai 

variabel bebas dengan keputusan konsumen B2B sebagai variabel terikat. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

3.2.1. Populasi 

Eriyanto (2007:61) menjelaskan arti populasi sebagai semua bagian atau 

anggota dari objek yang akan diamati. Populasi bisa berupa orang, benda, objek, 

peristiwa, atau apa pun yang menjadi objek dari survei. Populasi ditentukan oleh 

topik atau tujuan survei 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua distributor para distributor 

yang belum pernah dan yang pernah bertransaksi  kalsium karbonat.  

3.2.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian kecil dari suatu populasi (Umar, 2008;77). 

Teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah dengan non probability 

sampling yaitu teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk dijadikan sampel. Sedangkan metode pengambilan 
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sampelnya menggunakan Accidental sampling, teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel 

jika orang tersebut sesuai atau cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2007). Dalam 

penelitian ini adalah semua distributor baik yang pernah membeli maupun belum 

pernah kalsium karbonat Oleh karena jumlah populasi dalam penelitian ini tidak 

diketahui secara pasti, maka untuk menentukan, sampel yang ada ditentukan 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Eriyanto, 2007: 292):.  

n = 
2

2 )1(.

E

ppZ 
 ;  

Keterangan : 

n  : Jumlah minimal sampel yang diperlukan 

Z : Derajat kepercayaan yang digunakan sebesar 90 %, didapatkan nilai Z 

= 1,65. 

p = Proporsi konsumen (distributor) UD. SION  

E = Kesalahan sampel yang dikehendaki (sampling error) adalah sebesar 

10 %. Pemilihan nilai ini didasarkan pada derakat kepercayaan sebesar 90 

% Sehingga kesalahannya sebesar 10% (Eriyanto, 2007: 290). 

Sementara ini tidak ada data yang menunjukkan proporsi konsumen 

(distributor pernah dan belum pernah membeli produk  namun berpotensi 

membeli produk Kalsium Karbonat. Karena data tidak ada, maka variasi populasi 

diasumsikan heterogen (dengan proporsi 50:50) (Eriyanto, 2007: 293), maka 

perhitungan besarnya sampel adalah : 

n = 
2

2

1,0

)5,01(5,0.65,1 
= 68,06 
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= 68,06 responden, maka dibulatkan menjadi 69 distributor. Jadi, jumlah 

sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 69 distributor yang melakukan 

pembelian Kalsium Karbonat. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan disini meliputi tiga macam yaitu : 

1. Kuesioner (daftar pertanyaan) 

Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan panduan 

kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan 

terbuka dan tertutup. 

2. Studi pustaka 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang 

berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

Jenis data penelitian ini adalah termasuk data primer yaitu data yang 

berasal dari sumber asli dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab 

pertanyaan dalam penelitian yaitu konsumen yang sedang melakukan pembelian 

produk Kalsium Karbonat . 

 

 

3.4 Variabel Penelitian 
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Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007). Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah harga (X1) dan kualitas layanan (X2) sebagai variabel 

bebas dan keputusan pembelian (Y) sebagai variabel terikat. 

Definisi operasional variabel-variabel yang akan dibahas dalam penelitian 

ini adalah : 

1.  Harga (X1) disebut jumlah uang dan jasa (atau barang) yang ditukarkan 

pembeli untuk suatu pilihan produk dan jasa yang disediakan oleh UD. 

SION. Indikator yang digunakan menurut Tjiptono (2008: 469-470): 

1. Harga bersaing yamh lebih murah 

2. Harga sesuai dengan produk & layanan 

3. Harga diberikan sesuai dengan kualitas produk 

2. Kualitas layanan (X2) kualitas jasa merupakan tingkat keunggulan 

(exellence) yang diharapkan dan pengendalian atas keunggulan tersebut 

untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dengan kata lain, terdapat dua 

faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa yakni, jasa yang diharapkan 

(expexted service) dan jasa yang dipersepsikan (perceived service) 

menurut (Parasuraman, et al., 1985 dalam Tjiptono, 2007 ; 260): 

1. Karyawan melayani pembeli dengan ramah dan ikhlas. 

2. Karyawan sangat perhatian terhadap setiap kebutuhan pelanggannya. 

3. Fasilitas yang tersedia lengkap 

3. Keputusan pembelian (Y) merupakan kegiatan konsumen yang secara 

langsung terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan 
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pembelian terhadap produk yang ditawarkan UD. SION. Variable 

keputusan pembelian diukur melalui indicator-indikator sebagai berikut 

Engel et.al (2007:130) : 

a. Melakukan pembelian karena membandingkan beberapa harga penjual 

sebelum melakukan pembelian 

b. Melakukan pembelian karena layanan 

c. Melakukan pembelian atas rekomendasi dari orang lain  

d. Memutuskan untuk membeli karena memiliki produk yang berkualitas 

e. Akan merekomendasikasn kepada orang lain  

 Alat pengukuran data yang digunakan untuk mengukur data-data yang 

akan dianalisis dari hasil survei / penelitian langsung melalui kuesioner adalah 

menggunakan skala likert yaitu metode yang berhubungan dengan pertanyaan-

pertanyaan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu, angka penilaian lima (5) 

butir yang menyatakan urutan setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang 

(Umar, 2008;70). Setiap pertanyaan diukur dengan 5 skala dan tiap posisi 

mempunyai bobot sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Skala Pengukuran Data 

1 

STS 

2 

TS 

3 

CS 

4 

S 

5 

SS 

 

Keterangan :  

1. STS = Sangat Tidak Setuju 

2. TS = Tidak Setuju 

3. CS = Cukup Setuju 
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4. S = Setuju 

5. SS = Sangat Setuju 

 

3.5 Uji Validitas dan Realibilitas 

3.5.1 Uji validitas 

Validitas menunjukan seberapa baik instrumen yang digunakan untuk 

mengukur konsep tertentu. Dengan kata lain, skala pengukuran disebut valid bila 

ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya 

diukur (Kuncoro, 2009:172).  

Dalam penelitian ini menggunakan validitas isi (content validity) yang 

merupakan pengukuran dengan memasukkan sekumpulan item yang memadai dan 

mewakili yang mengungkap konsep. (Uma, 2007;43). Jika suatu indikator 

mempunyai korelasi antara skor masing-masing indikator terhadap skor totalnya 

(skor variabel konstruk) maka dikatakan indikator tersebut valid. 

Cara mengukurnya adalah dengan melihat korelasi antara skor tiap butir 

pertanyaan dengan menggunakan taraf sig. sebesar 5%. Sebuah pernyataan 

dianggap valid bila nilai pearson correlation setiap butir pernyataan lebih besar 

dari 0,5 (Ghozali, 2009: 42). 

 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika masing-masing 

pertanyaan dijawab responden secara konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara one shot 

atau pengukuran sekali saja. Disini pengukuran hanya sekali dan kemudian hasilnya 
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dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur reliabilitas dengan uji statistik 

Cronbach Alpha (a). Suatu variabel dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha (a) > 

0,6. 

 

3.6 Analisis Data 

3.6.1 Regresi Linier Berganda 

Menurut model analisis dari penelitian ini, metode analisis data yang 

digunakan adalah regresi linier berganda (multiple regression). Model ini berguna 

untuk menjawab pertanyaan sejauh mana pengaruh Harga (X1) dan Kualitas 

Layanan (X2) terhadap Keputusan Pembelian (Y).  

Regresi linier berganda digunakan apabila variabel independen terdiri dari 

dua atau lebih. Jadi, dalam penelititan ini formulasi regresi bergandanya adalah 

sebagai berikut :  

Y = a + b1X1 + b2X2 

Dimana :  

Y = Keputusan Pembelian  

a = Konstanta 

1 – 2 = Koefisien regresi 

X1 = Harga  

X2 = Kualitas Layanan 

  

3.6.2 Uji Hipotesis  

a. Uji F 
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Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independent) 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat (dependent). Hipotesis yang 

dipakai sebagai berikut: 

Ho: 1 = 2 =  0,  artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

H1: 1 ≠ 2 ≠ 0,  artinya secara bersama-sama ada pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

Cara menentukan kriteria dengan melihat nilai  F signifikan yang lebih 

kecil dari 5 %, maka Ho ditolak dan H1 diterima. 

 

b. Uji t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

varibel bebas (independent) secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

terikat (dependent) dengan hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis atau Ho: i = 0, artinya variabel bebas bukan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Hipotesis alternatif atau H1: i ≠ 0, artinya variabel bebas merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Cara menentukan kriteria dengan melihat nilai  t signifikan yang lebih 

kecil dari 5 %, maka Ho ditolak dan H1 diterima. 

 

3.6.3 Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi 

a. Koefisien Determinasi (R
2
) 
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Koefisien Determinasi simultan (R
2
) yang merupakan hasil pengkuadratan 

koefisien korelasi menunjukkan persentase pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikatnya. untuk melihat besarnya pengaruh variabel bebas terhadap naik 

turunnya variabel terikat dilihat dari persentase R
2
-nya, jika persentasenya sebesar 

50% , maka naik turunnya variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas sebesar  

50%.  

b. Koefisien Korelasi  

Pengujian koefisien korelasi digunakan untuk melihat hubungan antara  

variabel bebas (independent) dengan variabel terikatnya (dependent). Variabel 

bebas akan dikatakan memiliki hubungan yang kuat dengan variabel terikat 

apabila memiliki nilai korelasi hampir mendekati nilai 1.  

 

3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

Regresi linier berganda dengan persamaan Y =  a + b1 X1 + b2X2 + e  

Setelah model regresi diperoleh, maka model tersebut sudah termasuk BLUE 

(Best Linier Unbiased Estimator) atau tidak. Untuk menilai apakah model yang 

digunakan merupakan model linier, sehingga estimasi yang dihasilkan merupakan 

estimasi yang BLUE (Best Linier Unbiased Estimator), hal ini terpenuhi jika plot 

antara nilai residual dan nilai prediksi tidak membentuk suatu pola tertentu atau 

acak. Suatu model dikatakan BLUE bila memenuhi persyaratan sebagai berikut, 

yaitu : 

1. Tidak boleh ada multikolineritas. 

2. Tidak boleh ada heteroskedastisitas. 

3. Tidak boleh ada autokorelasi. 
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4. Normalitas 

Teknik analisa data dilakukan peneliti secara kuantitatif untuk mengetahui 

apakah ada pengaruh harga dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian, 

maka dilakukan analisa dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Normalitas  

Salah satu cara mengecek kenormalitasan adalah dengan plot probabilitas 

normal. Dengan plot ini, masing-masing nilai pengamatan dipasangkan dengan 

nilai harapan pada distribusi normal. Normalitas terpenuhi apabila titik-titik (data) 

terkumpul di sekitar garis lurus. (Ghozali, 2007 : 27) 

b. Multikolinieritas 

Multikolineritas artinya antar variable independent yang terdapat dalam 

model memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien 

korelasinya tinggi atau bahkan 1) Untuk mengetahui apakah dalam persamaan 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent dapat menggunakan 

uji multikolinieritas, karena dalam model regresi linier yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel independent 

Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation 

Factor (VIF). Batas nilai non Multikolinieritas yaitu nilai VIF < 10 dan 

mempunyai tolerance > 0,10 halini berarti model regresi tidak terdapat 

Multikolinieritas. (Ghozali, 2007 : 57) 

c. Heteroskedastisitas  

Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

(Ghozali, 2007 : 69). 
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Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heteroskedastisitas dapat dilihat 

dari sebaran data, jika sebaran data tidak membentuk pola maka dapat dikatakan 

bebas heteroskesdastisitas. (Ghozali, 2007 : 109). 

d. Autokolerasi 

Autokorelasi dapat didenifisikan sebagai “ korelasi antara data observasi 

yang diurutkan berdasarkan urut waktu (data time series) (Algifari, 2007 : 819). 

Pedoman model regresi untuk menguji ada atau tidak adanya autokorelasi 

dapat dilihat dari tabel penentuan nilai Durbin-Watson sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Penentuan Nilai Durbin-Watson 

Kriteria DW 

Ada Autokorelasi Kurang dari 1.08 

Tanpa Kesimpulan 1.08 s/d 1.66 

Tidak ada Autokorelasi 1.66 s/d 2.34 

Tanpa Kesimpulan 2.34 s/d 2.92 

Ada Autokorelasi Negatif > 2.92 
Sumber : Algifari (2009) 

 

 


