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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Deskripsi Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh produk, 

kualitas layanan, dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen ini adalah 

penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu. Teknik pengambilan dan pengumpulan data menggunakan 

instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistic dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiono, 2010:13). 

 Jenis penelitian berdasarkan karakteristik masalahnya adalah penelitian 

kausal komparatif karena ingin mengetahui sebab dan akibat dari setiap variabel 

yang berpengaruh terhadap keputusan  pembelian konsumen. Penulis juga dapat 

mengetahui variabel bebas dan variabel terikat yang dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen dari penelitian ini. Dengan menggunakan 

penelitian kausal komparatif ini, penulis dapat mengetahui alasan mengapa dan 

bagaimana variabel terikat yakni produk, kualitas layanan dan harga terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah data empiris karena penulis menggunakan data yang dimiliki oleh 

perusahaan CarbonTech dari awal berdiri hingga saat ini. Data yang digunakan 

antara lain adalah data konsumen, data pembelian, data penjualan, data supplier 

dan data produk. Selain itu, penulis tidak memasukan data berupa opini atau 

pendapat dari konsumen. 
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3.2. Populasi dan Sampel 

 Populasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah seluruh konsumen 

CarbonTech yang pernah melakukan pembelian pada bulan Januari 2012 hingga 

april 2013. Peneliti tidak menggunakan semua populasi sebagai objek yang diteliti 

melainkan hanya akan diambil beberapa sebagai sampel yang mewakili 

karakteristik populasi yang ingin diteliti. 

 Sampel merupakan bagian yang lebih kecil dari populasi namun memiliki 

karakteristik yang sama. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah simple random sampling. Peneliti menggunakanya karena 

peneliti akan meneliti langsung pada konsumen yang pernah melakukan 

pembelian pada perusahaan CarbonTech. Cara pengambilan sampel adalah non 

probabilitas karena hanya diambil dari konsumen CarbonTech dengan 

menggunakan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian yang 

ingin dicapai. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 40 orang 

konsumen. Nilai “e” dapat menggunakan 1%, 5%, atau 10%. Untuk pengujian 

obat-obat an yang beresiko fatal menggunakan 1%, untuk kesehatan dapat 

menggunakan 5%, untuk penelitian yang tidak beresiko fatal seperti ekonomi 

menggunakan 10%, sehingga 10% diambil sebagai nilai “e”. 

Cara untuk menentukan banyaknya sampel adalah dengan menggunakan rumus 

Slovin yakni sebagai berikut :  

𝒏 =
𝑵

𝟏+𝑵𝑬𝟐 =
𝟔𝟖

𝟏+ 𝟔(𝟎.𝟏𝟎)𝟐 =   𝟒𝟎 

 Keterangan: 

 n : Ukuran sampel 
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 N : Ukuran populasi 

 e : Persentase tingkat kesalahan pengambilan sampel 

 Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan peneliti, sampel yang 

digunakan memiliki beberapa kriteria sebagai berikut : 

1. Responden hanya konsumen produk otomotif 

2. Responden bertransaksi senilai diatas Rp 3.500.000 

3. Responden mengetahui produk pesaing 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek karena 

membutuhkan opini dan pendapat dari konsumen yang pernah membeli produk 

CarbonTech. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian, sumber data adalah data primer. Menurut Kuncoro (2009:148), data 

primer adalah data yang diperoleh data ordinat. Data primer diperoleh dengan 

angket kepada konsumen CarbonTech. Data subyek yang digunakan adalah 

berupa tulisan yakni menggunakan angket untuk mengambil data yang 

dibutuhkan, data sekunder yang digunakan adalah data internal perusahaan. 

Responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan 

dengan menggunakan skala likert seperti : 

1. Sangat tidak setuju 

2. Tidak setuju 

3. Cukup 

4. Setuju 

5. Sangat Setuju 
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3.4. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

Menurut Simamora (2005:3), Variabel penelitian adalah karakteristik, 

sifat, simbol, atau atribut yang diukur, yang kepadanya diberi nilai. 

a. Kualitas Produk (X1) 

Yang dimaksud kualitas produk dalam penelitian ini adalah persepsi 

konsumen berdasarkan dimensi conformance to specification (Kesesuaian 

dengan spesifikasi), durability (tahan lama), Features (fitur), dan aesthetics 

(estetika) terhadap produk otomotif CarbonTech. Indikator untuk 

comformance to specification mengacu pada produk sesuai dengan harapan 

konsumen. Indikator durability (tahan lama) adalah produk CarbonTech tidak 

bisa pecah, tahan banting, dan kuat. Indikator untuk features adalah produk 

CarbonTech mempunyai banyak tipe dan warna. Dan indicator untuk 

aesthetics adalah produk CarbonTech memiliki desain menarik dan 

bermacam-macam. 

b. Kualitas Layanan (X2) 

Yang dimaksud kualitas layanan dalam penelitian ini adalah persepsi 

konsumen berdasarkan dimensi responsiveness, reliability, assurance, dan 

Emphaty terhadap produk CarbonTech. Indikator untuk responsiveness 

mengacu pada ketanggapan CarbonTech dalam menjelaskan produk dan 

menjawab pertanyaan konsumen serta dalam memberikan solusi terhadap 

setiap masalah. Indikator reliability  adalah kehandalan dalam mengirim 

barang dan ketepatan waktu pengerjaan yang cepat. Indikator untuk assurance  

adalah produk CarbonTech semuanya memiliki garansi seumur hidup untuk 

menjamin setiap kualitas produk yang diterima oleh konsumen, dan indikator 
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untuk emphaty adalah mau menerima segala kritik dan saran yang 

membangun dari konsumen. 

c. Harga (X3) 

Yang dimaksud harga dalam penelitian ini adalah persepsi konsumen 

dalam kesesuaian nilai uang yang dibayarkan terhadap nilai dari barang yang 

diperoleh oleh konsumen. Menurut Kotler (2009:94-99), “harga adalah 

ekspresi nilai”. Harga akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

Indikator untuk harga adalah harga yang terjangkau dan kesesuaian harga 

dengan kualitas produk serta nilai yang ditawarkan. 

d. Keputusan pembelian (Y) 

Yang dimaksud keputusan pembelian dalam penelitian ini adalah persepsi 

konsumen dalam seleksi dua atau lebih pilihan alternative menurut Kotler dan 

Keller (2009:185). Indikator dari keputusan pembelian adalah mengenali 

kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternative, dan keputusan 

pembelian. 

 

3.5. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas 

 Sebuah penelitian akan dikatakan valid apabila melakukan yang 

seharusnya dilakukan dan mengukur apa saya yang seharusnya diukur, Kuncoro 

(2009:172). Penelitian ini diukur dengan melihat nilai pearson correlation dengan 

batas toleransi α = 0,10 (10%). Variabel dapat dikatakan Valid apabila memiliki 

tingkat signifikansi yang lebih rendah dari tingkat kesalahan yang telah 

ditoleransi, Sunyoto (2009:72). 
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Hasil Validitas Alat Ukur 

1. Uji validitas variabel kualitas produk 

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas pada Tabel 4.8. menunjukan 

bahwa seluruh instrument variabel kualitas produk memiliki nilai sig ≤ 0,10. 

Sehingga seluruh instrument variabel kualitas produk dinyatakan valid. 

2. Uji validitas variabel kualitas layanan 

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas pada Tabel 4.9. menunjukan 

bahwa seluruh instrument variabel kualitas layanan memiliki nilai sig ≤ 0,10. 

Sehingga seluruh instrument variabel kualitas layanan dinyatakan valid. 

1. Uji validitas variabel harga 

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas pada Tabel 4.10. menunjukan 

bahwa seluruh instrument variabel harga memiliki nilai sig ≤ 0,10. Sehingga 

seluruh instrument variabel harga dinyatakan valid. 

2. Uji validitas keputusan pembelian 

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas pada Tabel 4.11. menunjukan 

bahwa seluruh instrument variabel keputusan pembelian memiliki nilai sig ≤ 0,10. 

Sehingga seluruh instrument variabel keputusan pembelian dinyatakan valid. 
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2. Reliabilitas 

 Suatu alat dapat dikatakan reliable apabila menunjukan konsistensi dan 

stabilitas dari suatu skala pengukuran. Perbedaaan antara validitas dan reliabilitas 

terdapat pada fungsinya, yakni jika validitas menekankan pada ketepatan 

sebaiknya reliabilitas menekankan pada konsistensi. Uji reliabilitas digunakan 

untuk dapat memastikan apabila angket sebagai instrumen penelitian memiliki 

konsistensi dalam pengukuran (Kuncoro, 2009:175). Reliabilitas dapat diukur 

dengan menggunakan dua cara yaitu dengan menggunakan construct realiability 

dan cronbach alpha (Kuncoro, 2009:175). 

 Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan tes cronbach 

alpha yang diaplikasikan pada program SPSS. Nilai cronbach alpha ≥ 0,6 

sehingga dapat dinyatakan reliabel. Dengan syarat apabila cronbach alpha if item 

deleted untuk semua indicator harus lebih kecil dari cronbach alpha yang 

dihasilkan (Priyatno, 2012:172). 

 

Hasil Reliabilitas Alat Ukur 

Kriteria uji reliabilitas yang digunakan adalah jika koefisien Cronbach 

Alpha ≥ nilai kritis yang ditetapkan (yaitu: sebesar 0,6) dan nilai Cronbach Alpha 

≥ nilai Cronbach Alpha if Item Deleted, maka dapat disimpulkan bahwa item 

pernyataan yang terdapat dalam kuesioner dinyatakan reliable (Kuncoro, 

2009:175). 
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Hasil pada Tabel 4.12.  menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dari 

tiap variabel penelitian memiliki nilai koefisien Cronbach Alpha ≥ 0,6 dan 

memiliki nilai Cronbach Alpha ≥ nilai Cronbach Alpha if Item Deleted. Oleh 

sebab itu, item pernyatan yang mewakili indikator pada masing-masing variabel 

penelitian dinyatakan reliabel dan selanjutnya dapat digunakan dalam penelitian 

 

3.6. Metode Analisis Data 

3.6.1. Model Regresi Berganda 

 Metode analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Regresi 

linier berganda digunakan untuk memprediksi variabel dependent (Y) dengan 

berdasarkan dua atau lebih variabel independent (X) (Burns, 2009:430). Analisis 

ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan, produk dan harga 

terhadap keputusan pembelian. Permasalahan yang dibahas yaitu sejauh mana 

pengaruh kualitas produk (X1), kualitas layanan (X2), dan harga (X3) terhadap 

keputusan pembelian (Y) dengan menggunakan analisis regresi berganda karena 

variabel dependent (bebas) dipengaruhi tiga variabel independent (terikat). 

Formulasi regresi linier berganda menurut Sugiyono (2010:261): 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε 

Dimana: 

Y : Keputusan pembilan 

α : Konstanta 

β1 : Koefisien regresi X1 

X1 : Kualitas Produk 

β2 : Koefisien regresi X2 

X2 : Kualitas layanan 
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β3 : Koefisien regresi X3 

X3 : Harga 

ε : Residual 

 

Koefisien adalah faktor pengali dalam sebuah ekspresi atau dari sebuah deret 

aritmatika (biasanya berupa angka). 

 

3.6.2. Uji Hipotesis 

a.Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

 Uji F Menunjukan seberapa jauh variabel penjelas bersama-sama memiliki 

pengaruh signifikansi terhadap keputusan pembelian. Jika nilai sig uji F yang 

dilakukan bernilai ≤ 0,10 (yaitu sebesar 0,000) dapat disimpulkan bahwa variabel 

kualitas produk, kualitas layanan, dan harga secara simultan atau bersama-sama 

memiliki pengaruh signifikasni terhadap keputusan pembelian konsumen. 

b. Uji Parsial (uji t) 

 Menurut Kuncoro (2009:238), uji statistik t pada dasarnya menunjukan 

seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas suatu individual dalam 

menerangkan variabel terikat. Pengelolaan data akan menggunakan program 

SPSS. Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat, maka menggunakan uji statistik t dengan level of significant (α) 

sebesar 0,10. Hipotesis untuk setiap variabel bebas adalah : 

a. H0 : Variabel bebas kualitas produk atau kualitas layanan atau harga tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian secara parsial 
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H1 : Variabel bebas kualitas produk atau kualitas layanan atau harga berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian secara parsial 

b. Jika nilai signifikansi uji t variabel bebas < 0,10 maka H0 ditolak, artinya variabel 

bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara parsial. Sebaliknya jika nilai 

sig uji t > 0,10 maka H0 diterima, artinya variabel bebas tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat secara parsial. 

3.6.3. Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R2) 

 Menurut Kuncoro (2009:239), koefisien korelasi (R) menunjukan tingkat 

keeratan hubungan variabel bebas dengan variabel terikatnya. Variabel bebas 

dikatakan memiliki hubungan yang erat atau kuat dengan variabel terikat apabila 

memiliki nilai korelasi yang mendekati satu. Nilai R berada diantara -1 sampai 

dengan 1. 

 Menurut Kuncoro (2009:240), koefisien determinasi (R2) mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. 

Nilai koefisien determinasi (R2) menunjukan ketepatan semua variabel 

independen terhadap variabel dependen. Pengolahan data akan menggunakan 

program SPSS. Jika hasil (R2) hitung mendekati angka satu, maka pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat semakin kuat. Sebaliknya, jika hasil (R2) 

hitung mendekati angka nol, maka pengaruh variabel bebas semakin lemah 

terhadap variabel terikat. 
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3.6.4. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

Kolmogorov Smirnov (Santoso, 2010:210). Jika asumsi ini tidak terpenuhi maka 

uji statistik menjadi tidak valid. Cara untuk mendeteksi apakah residual 

berdsitribusi normal atau tidak yakni dengan analisis statistik. Hiptesis untuk 

penelitian ini adalah : 

i. H0 : Residual berdistribusi normal 

 H1 : Residual tidak berdistribusi normal. 

ii. Jika nilai sig > 0,10 maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya residual 

berdistribusi normal. 

 Jika nilai sig < 0,10 maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya residual 

tidak berdistribusi normal. 

b. Uji Autokorelasi 

 Dalam suatu hasil uji regresi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan 

regresi tersebut tidak baik atau tidak layak prediksi, (Sukodjo dan Radix, 

2010:224). Autokorelasi akan menyebabkan masalah ketika dilakukan uji 

hipotesis mengenai koefisien regresi dan interval kepercayaan tidak akan 

memberikan hasil-hasil yang tepat, Lind, et. Al. (2011:254). Uji autokorelasi 

digunakan untuk melihat apakah ada atau tidak hubungan korelasi pada residual. 

Menurut Herjanto (2009:208), tidak adanya autokorelasi berarti setiap nilai sisa 

(residual) tidak bergantung pada nilai sisa sebelum (t-1) dan sesudahnya, sehingga 

dapat disebutkan apabila koefisien regresi yang diperoleh efisien. Uji autokorelasi 

dalam penelitian ini menggunakan Durbin Watson dan keputusan untuk pengujian 
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ini dipaparkan pada Tabel 3.1. berikut ini. 

Tabel 3.1 

Tabel Klasifikasi nilai Durbin Watson 

Nilai Durbin Watson Keterangan 

< 1,10 Ada autokorelasi 

1,10 – 1,54 Tidak ada kesimpulan 

1,55 – 2,46 Tidak ada autokorelasi 

2,46 – 2,90 Tidak ada kesimpulan 

>2,91 Ada autokorelasi 

Sumber: Analisis Data Penelitian (Wijaya, 2009:122) 

c. Uji Heteroskedastisitas 

 Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Dalam persamaan regresi linier berganda perlu diuji mengenai sama atau tidaknya 

varians dan residual dari observasi yang satu dan observasi lainya. Jika terjadi 

heteroskedastisitas akan menyebabkan menjadi bias, sehingga kemungkinan 

penelitianya menjadi bias. Jika residualnya memiliki varians yang sama disebit 

homokedastisitas. Uji heteroskedastsitas dilakukan untuk melihat variansi 

kesalahaan bersifat konsisten atau tidak. Hal ini dapat dilihat melalui plot antara 

residual dengan prediksinya. Apabila hasil plot tidak menunjukan adanya suatu 

pola atau bersifat acak maka tidak akan terjadi heteroskedastisitas (syofan, 

2008:19). Uji heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Glejser yaitu dengan 

meregresikan antara variabel bebas dengan absolut residual sebagai variabel 

terikat (Priyanto. 2008:160). Jika nilai signifikansi semua variabel pada uji t > 

0,10, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah jika 
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tidak ada ditemukan adanya heteroskedastisitas (Sunyono, 2990;82). Hipotesis 

untuk penelitian ini adalah : 

 H0 : Varians residual sama 

 H1 : Varians residual tidak sama 

 Jika nilai sig pada uji t untuk setiap variabel bebas di atas 10%, maka H0 

diterima yang artinya varians residual sama sehingga tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Dalam analisis regresi asumsi yang harus dipenuhi adalah 

varians residual yang sama yakni homokedastisitas (Sukodjo dan Radix, 

2010;224) 

d. Uji Asumsi Multikorelasi 

 Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi variabel independen ( Gudono, 2011:138 ). Jika 

terjadi korelasi artinya terjadi masalah multikolinieritas. Adanya korelasi antara 

variabel independen akan menyebabkan sulitnya dalam mengambil kesimpulan 

mengenai koefisien regresi dan dampaknya terhadap variabel terikat. Menurut 

Purwanto ( 2007:97 ), multikoliniearitas adalah adanya hubungan yang pasti 

antara variabel bebas. Uji multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah ada hubungan linear antara variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau 

tidaknya multikolinieritas dapat digunakan nilai VIF ( Variance Inflation Factor ). 

Menurut Priyatno (2012:256), jika nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan VIF 

kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinieritas. Semakin besar korelasi antara 

variabel bebas, maka tingkat kesalahan dari koefisien regresi juga semakin besar. 
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e. Uji Linieritas 

Pengujian linearitas, peneliti dapat menggunakan test of linearity. Kriteria 

yang berlaku, jika nilai sig. pada linearity kurang dari 0,10, dan nilai sig pada 

Deviation from Linearity lebih besar dari 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa 

antara variabel bebas dan variabel terikat terdapat hubungan yang linear. 

 

 


