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 BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Butik Dresscode. Jumlah 

sampel yang akan diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Sampel 

penelitian diambil dari konsumen Butik Dresscode. Metode sampling dalam 

penelitian ini menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah cara 

pengambilan sampel yang memberikan batasan-batasan tertentu untuk setiap 

elemen populasi agar dapat menjadi sampel dalam penelitian. Adapun sampel 

dalam penelitian ini harus memenuhi persyaratan untuk menjadi sampel yaitu 

setidaknya pernah membeli pakaian di Butik Dresscode. 

 

3.2. Metode Pengambilan Data 

3.2.1. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan berbentuk kuantitatif. Sumber data menggunakan 

data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui 

penyebaran kuesioner. 

3.2.2. Skala Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dilakukan dengan skala Likert dengan skala 1–5. 

Responden memberi tanda-tanda pada alternatif jawaban yang tersedia, 

bedasarkan tingkat kesetujuan pada tiap-tiap jawaban. Skala Likert yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan lima angka. 
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3.2.3. Alat dan Metode Pengumpulan Data 

Alat yang digunakan peneliti berupa kuesioner. Peneliti membagikan 

kuesioner di Butik Dresscode kepada para pelanggan Butik Dresscode untuk 

dapat menjadi responden dalam penelitian. Kuesioner dalam penelitian ini dibuat 

berdasarkan indikator dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Victoria dan 

Paragua (2011) untuk variabel dimensi kualitas layanan serta Muslim dan 

Mudianto (2013) untuk variable keputusan pembelian. 

 

3.3. Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.3.1. Uji Validitas  

Menurut Ghozali (2009:45), uji validitas digunakan untuk mengukur sah 

atau valid tidaknya suatu kuisioner. Uji validitas ini menggunakan korelasi 

pearson.  Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisoner tersebut. Untuk menguji 

validitas peneliti dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikansi (sig.) 

masing-masing indikator penelitian, apabila nilai signifikansi dibawah 0,05 maka 

indikator penelitian dikatakan sebagai indikator yang valid. 

3.3.2. Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2009:41), reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk menguji reliabilitas maka 
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peneliti menggunakan pengujian nilai cronbach alpha, dimana apabila nilai 

cronbach alpha diatas 0,6 maka dapat dikatakan sebagai variabel yang reliabel. 

 

3.4. Definisi Operasional Variabel  

Variabel-variabel yang diteliti dalam penulisan riset ini didefinisikan 

sebagai berikut: 

1. Kualitas pelayanan  

Kualitas pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata 

mereka terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka 

harapkan atau inginkan terhadap dimensi-dimensi kualitas pelayanan suatu 

perusahaan. Berikut ini merupakan indikator dalam kualitas pelayanan 

(Victoria dan Paragua, 2011): 

a.  Reliability  

1) Layanan yang diminta konsumen dikerjakan oleh pegawai. 

2) Tingkat layanan selalu sama setiap waktu. 

3) Pegawai dapat menggunakan teknologi dengan akurat dan terlatih. 

b.  Responsiveness  

1) Pegawai merespon cepat kebutuhan konsumen 

2) Pegawai dapat menjawab pertanyaan serta permintaan dari konsumen 

3) Pegawai tidak pernah terlalu sibuk untuk memperhatikan komplain 

konsumen. 
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c.  Assurance  

1) Pegawai selalu dapat mengkontrol situasi dalam memberikan layanan. 

2) Pengetahuan pegawai dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen. 

3) Jawaban dan respon pegawai dari permintaan lewat telepon sangat 

profesional. 

d.  Tangibles  

1) Fasilitas ditempatkan pada tempat yang sesuai dan mudah dilihat 

konsumen. 

2) Pegawai menggunakan seragam dan tanda pengenal. 

3) Tanda-tanda yang menunjukkan lokasi fasilitas dapat mengefisienkan 

pergerakan konsumen dalam outlet. 

e.  Emphaty  

1) Pegawai mau mendendengarkan keluhan konsumen dan memahami 

kebutuhan konsumen. 

2) Pegawai mampu menjelaskan dengan jelas pilihan yang dapat dipilih 

konsumen. 

3) Pegawai menggunakan bahasa yang mudah dipahami dalam 

menangani konsumen. 

2. Keputusan Pembelian Konsumen (Y) adalah proses pengintegrasian yang 

mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih 

perilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya. Adapun indikator 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Muslim dan Mudianto, 2013):  
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a. Kemantapan untuk membeli produk adalah tingkat keyakinan konsumen 

untuk melakukan pembelian produk 

b. Ketertarikan untuk membeli ulang adalah tingkat ketertarikan konsumen 

dalam membeli produk 

c. Rekomendasi adalah tingkat ketertarikan konsumen untuk 

merekomendasikan produk pada konsumen lain 

 

3.5. Metode Analisis Data  

3.5.1. Simple Linear Regression Analysis 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana, sehingga 

rumus persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut (Simmamora, 

2010):  

Y = α + βX + ε 

Dimana:  

Y : Keputusan pembelian konsumen 

α : Bilangan konstanta  

β : Bilangan koefisien regresi  

ε : Bilangan error atau nilai sisa  

X : Kualitas Layanan  

3.5.2.Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan 

dengan kriteria sebagia berikut: 
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1. Jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, artinya variabel bebas 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. 

2. Jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, artinya variabel bebas tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. 

3.5.3.Uji Koefisien Korelasi (R) 

Koefisien korelasi digunakan untuk menunjukkan bagaimana hubungan 

antara seluruh variabel bebas secara bersama-sama yang ada dalam penelitian 

terhadap variabel terikat. Semakin mendekati 1 maka hubungan linier variabel 

bebas terhadap variabel terikat dikatakan semakin kuat. 

3.5.5.Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan besar penjelasan yang 

dapat dilakukan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin besar 

variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat maka penelitian ini semakin 

baik. Dengan pengukuran dari 0 - 100% 

 


