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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif 

yang bersifat kausalitas. Dalam penelitian ini dilakukan pengambilan sampel,  

teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

(Sugiyono, 2008). Kausalitas yang dalam hal ini akan melihat hubungan sebab 

akibat dari satu atau beberapa variabel terhadap variabel yang lainnya. 

 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis melakukan penelitian dengan 

menyebarkan kuisioner kepada konsumen produk ShiFoo di Surabaya. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2016. Pertama, penulis melakukan 

observasi lapangan pada bulan Oktober 2015 dan kemudian melakukan 

penyusunan proposal Tugas Akhir mulai bulan November 2015 sampai dengan 

Januari 2016 yaitu dengan membuat kuesioner sebagai salah satu sumber data 

penelitian. Penulis merencanakan mulai mengumpulkan serta mengolah data 

pada bulan Januari 2016. 

 

4.3 Populasi dan Sampel 

Sugiyono (2008) berpendapat bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 
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karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Dari penjelasan di atas, maka populasi dalam tugas akhir 

ini adalah konsumen produk ShiFoo dengan jumlah keseluruhan sebanyak 75 

orang dimana mereka merupakan konsumen yang telah melakukan pembelian 

lebih dari 1 (satu) kali.  Periode yang digunakan adalah April – September 2015 

dikarenakan telah dilakukan survey awal pada mereka mengenai prioritas 

pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian produk ShiFoo. 

Sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus. 

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel dalam penelitian (Sugiyono, 2008).  

 

4.4 Metode Pengumpulan Data 

Kuesioner merupakan satu teknik pengumpulan data dengan memberikan 

daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan responden akan 

memberikan respon/ jawaban terhadap pertanyaan yang ada dalam kuesioner 

tersebut. Tugas Akhir ini menggunakan skala likert jenis interval, yaitu skala yang 

menunjukkan nilai-nilai skala yang sama dalam karakteristik yang diukur. Dalam 

pengukurannya, setiap responden diminta pendapatnya mengenai suatu 

pernyataan, dengan skala penilaian dari satu (1) sampai dengan lima (5). 

Tanggapan setuju diberi nilai paling besar lima (5) dan tanggapan tidak setuju 

diberi nilai paling kecil satu (1).   

Dalam penelitian ini, untuk memudahkan responden dalam menjawab 

kuesioner, maka skala penilaiannya sebagai berikut: 

a. Kategori sangat setuju, dengan skala = 5 

b. Kategori setuju, dengan skala = 4 



28 

 

c. Kategori cukup setuju, dengan skala = 3 

d. Kategori tidak setuju dengan skala = 2 

e. Kategori sangat tidak setuju dengan skala = 1 

 

4.5 Definisi dan Pengukuran Variabel 

Variabel yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah variabel 

bebas yang terdiri dari merek, label, kemasan, dan layanan pelengkap serta 

variabel terikat yaitu keputusan pembelian dari konsumen produk ShiFoo. 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: 

a. Merek 

Merek merupakan nama atau istilah yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasikan barang atau jasa untuk membedakannya dari 

produk pesaing. Merek adalah nama atau simbol yang bersifat 

membedakan suatu barang atau jasa dari barang atau jasa yang 

dihasilkan oleh kompetitor, serta melindungi konsumen maupun 

produsen dari para kompetitor yang berusaha memberikan produk-

produk yang tampak identik. Indikator yang digunakan untuk mengukur 

merek produk ShiFoo yaitu: 

1. Merek ShiFoo ShiFoo khas atau unik 

2. Merek ShiFoo menggambarkan manfaat dan pemakaiannya 

3. Merek ShiFoo dapat menggambarkan kualitas produk 

4. Merek ShiFoo mudah diucapkan, dikenali dan diingat 
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5. Merek ShiFoo dapat menyesuaikan diri (adoptable) dengan 

produk-produk baru yang mungkin ditambahkan ke dalam lini 

produk 

b. Label 

Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan 

informasi mengenai produk. Sebuah label bisa merupakan bagian dari 

kemasan atau bisa merupakan etiket (tanda pengenal) yang 

dicantumkan dalam produk. Indikator yang digunakan untuk mengukur 

label produk ShiFoo yaitu: 

1. Label ShiFoo mempunyai identifikasi yang berbeda dari produk 

lain. 

2. Label ShiFoo  menjelaskan tentang kualitas produk ShiFoo. 

3. Label pada kemasan ShiFoo dapat memberikan daya tarik 

melalui desain gambar dan tulisan. 

4. Label ShiFoo sesuai dengan kualitas makanan yang disajikan 

5. Produk ShiFoo memiliki label yang informative 

c. Kemasan 

Kemasan merupakan pembungkus luar produk yang berfungsi untuk 

melindungi produk dan memudahkan konsumen dalam 

mengkonsumsinya. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemasan 

produk ShiFoo yaitu: 

1. Kemasan ShiFoo dapat memenuhi sasaran berupa keamanan 

dan kemanfaatan. 
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2. Kemasan ShiFoo memberikan manfaat dan perlindungan 

terhadap isi dari kerusakan, kehilangan dan berkurangnya 

kadar isi. 

3. Kemasan ShiFoo dilihat dari aspek artistik, warna, dan bentuk 

maupun desainnya memberikan daya tarik. 

4. Kemasan ShiFoo merupakan cermin inovasi berkaitan dengan 

kemajuan teknologi dan daur ulang. 

d. Layanan Pelengkap 

Layanan pelengkap merupakan informasi tentang pembuatan produk, 

kinerja produk dan cara penggunaan produk. Indikator yang digunakan 

untuk mengukur layanan pelengkap produk ShiFoo yaitu: 

1. ShiFoo memberikan layanan pelengkap berupa informasi 

tentang cara menikmati produk ShiFoo. 

2. ShiFoo memberikan layanan pelengkap berupa pemberian 

saran, dan informasi produk. 

3. ShiFoo memberikan layanan pelengkap berupa nomor telepon 

untuk keluhan pelanggan. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian. Keputusan 

pembelian merupakan keputusan yang diambil oleh konsumen yang 

merupakan kesimpulan dari sejumlah keputusan tentang jenis produk, 

bentuk produk, jumlah produk dan sebagainya Indikator yang digunakan 

untuk mengukur keputusan pembelian adalah:  

1. Produk ShiFoo adalah pilihan pertama saya dibandingkan dengan 

produk lainnya. 
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2. Saya puas untuk setiap pembelian produk ShiFoo. 

3. Saya akan merekomendasikan produk ShiFoo kepada orang lain. 

4. Saya akan selalu mengkonsumsi produk ShiFoo. 

5. Saya tidak akan berpindah pada merek yang lain meskipun produk 

lain lebih murah. 

 

4.6 Analisis Data 

4.6.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.6.1.1 Uji Validitas 

 Menurut Arikunto (2010) uji validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat kesahihan suatu instrumen. Instrumen yang sahih atau 

valid berarti memiliki validitas yang tinggi, demikian juga sebaliknya. Sebuah 

instrumen dikatakan sahih apabila mampu mengukur apa yang diinginkan atau 

mengungkap data dari variabel yang akan diteliti. Uji validitas dilakukan pada 

setiap pertanyaan dan untuk mengukur tingkat validitas harus memperhatikan 

nilai sig dari Pearson Correlation.  Jika nilai sig dari Pearson Correlation lebih 

kecil 0,05 maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan jika lebih besar dari 

0,05 maka pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid. 

4.6.1.2 Uji Reliabiltas 

Menurut Arikunto (2010) reliabilitas menunjuk pada pengertian bahwa 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat 

pemgumpul data. Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi dan 

stabilitas alat ukur. Cronbach’s alpha digunakan untuk menyatakan koefisien 

reliabilitas.  Semakin mendekati angka 1, semakin tinggi tingkat reliabilitas.  

Suatu instrumen penelitian bisa dikatakan reliable jika memiliki nilai Cronbach’s 
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alpha lebih besar atau sama dengan 0,6 (Zulganef, 2006). Selain dari itu, kriteria 

pegujian reliabilitas menurut Uyano (2009), apabila ada butir atau item pada 

kolom Alpha if Item Deleted memberi nilai koefisien yang lebih tinggi dari nilai 

Alpha Cronbach keseluruhan, maka butir tersebut tidak reliabel dan sebaiknya 

direvisi atau dihilangkan. 

 

4.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Sesuai dengan tujuan dan hipotesis penelitian, maka analisis data 

dilakukan dengan teknik analisis regresi linear berganda untuk menjelaskan 

pengaruh beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Untuk menguji 

hipotesis tentang pengaruh variabel-variabel atribut produk yaitu merek, label, 

kemasan, serta layanan pelengkap terhadap keputusan pembelian produk 

ShiFoo, dalam Tugas Akhir ini akan digunakan analisis regresi linear berganda, 

yaitu dengan model: 

 

Keterangan : 

Y : Keputusan pembelian 

 : Nilai Konstanta  

β1 : Nilai Koefisien Variabel Merek 

X1 : Merek 

β2 : Nilai Koefisien Variabel Label 

X2 : Label 

β3 : Nilai Koefisien Variabel Kemasan 

X3 : Kemasan 

β4 : Nilai Koefisien Variabel Layanan Pelengkap 

X4 : Layanan Pelengkap 

ε : Residual 
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4.6.3 Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi 

Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur seberapa besar hubungan 

variabel bebas yang di teliti terhadap variabel terikat. Nilai R yang mendekati nol 

(0) berarti hubungan variabel bebas dengan variabel terikat sangat terbatas 

(Sugiyono, 2008). Koefisien determinasi (R²) dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel terikat. Nilai koefisien determinasi (R²) adalah 0-1, apabila hasil 

mendekati angka 1 maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

semakin tinggi. 

 

4.6.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada 

analisis regresi linier berganda. Terdapat 5 uji asumsi klasik yaitu 

multikolinieritas, normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan linieritas. 

4.6.4.1 Multikolinieritas 

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau 

pasti di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model 

regresi. Adanya multikolinearitas di antara variabel-variabel independen secara 

statistik tidak signifikan, mengakibatkan tidak diketahuinya adanya variabel 

independen yang mempengaruhi variabel dependen. Indikator untuk tidak 

terjadinya  multikol  dapat  diketahui  dari  besarnya  nilai   VIF  (Variance 

Inflation Factor) yaitu tidak melebihi angka 10, karena jika melebihi maka ini 

berarti terjadi persoalan multikolinearitas (Ghozali, 2011).  
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4.6.4.2 Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

ataukah tidak. Asumsi model regresi yang harus dipenuhi adalah residual 

berdistribusi normal (Ghozali, 2011).  

Metode yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah residual 

berdistribusi normal adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikansi yang 

dihasilkan lebih besar dari 0.05 (α=5%), maka disimpulkan bahwa residual 

berdistribusi normal. 

4.6.4.3 Autokorelasi  

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antar 

kesalahan pengganggu (residual) pada satu periode dengan kesalahan pada 

periode sebelumnya (Ghozali, 2009).  Autokorelasi tidak boleh terjadi di dalam uji 

regresi.  Ketika terjadi autokorelasi maka validitas dari model regresi perlu 

dipertanyakan (Levine dkk., 2005). Model regresi yang baik adalah model regresi 

yang bebas dari autokorelasi. 

Ada atau tidaknya masalah uji autokolerasi dapat menggunakan uji 

Durbin-Watson (DW). Jika nilai Durbin-Watson (DW) yang dihasilkan terletak di 

antara range Du sampai dengan (4-dU), maka dapat dikatakan bahwa tidak 

terjadi autokorelasi pada residual model regresi. 

4.6.4.4 Heteroskedastisitas 

Salah satu asumsi penting dari model regresi linear klasik adalah bahwa 

gangguan (disturbance) u1, yang muncul dalam fungsi regresi populasi adalah 

homoskedastik, yaitu semua gangguan tadi mempunyai varian yang sama. 

Tetapi ada kasus dimana seluruh faktor gangguan tidak memiliki varian yang 
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satu atau variannya tidak konstan, kondisi ini disebut heteroskedastisitas. Uji 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser (Ghozali, 

2011). Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan absolut residual dengan 

variabel bebas. Apabila nilai sig. pada uji t di atas 0.05 (α=5%), maka 

disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.6.4.5 Linieritas 

Santoso, (2014) menyatakan bahwa uji linearitas adalah asumsi yang 

menyatakan bahwa seharusnya hubungan antara satu variabel terikat dengan 

variabel bebas bersifat linier. Dengan ketentuan jika nilai signifikansi Linearity 

lebih kecil dari 0.05 dan nilai signifikansi Deviation from Linearity lebih besar dari 

0,05, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah 

linear. 

 

4.6.5 Uji Hipotesis 

4.6.5.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Pengujian ini bertujuan untuk melihat signifikan tidaknya pengaruh 

variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. 

Pengujiannya dapat dilakukan dengan melihat jika hasil uji F dengan nilai 

signifikasinya <0,05 maka dapat disimpulkan variabel-variabel bebas yaitu 

merek, label, kemasan dan layanan pelengkap secara simultan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan pembelian, dan 

sebaliknya (Sugiyono, 2008). 
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4.6.5.2 Uji Signifikansi Individual (Uji t) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh 

masing-masing variabel secara individual (parsial) terhadap variabel terikat. 

Dengan kata lain pengujian hipotesis mengenai koefisien regresi parsial. 

Pengujiannya dapat dilakukan dengan melihat jika hasil uji t dengan nilai 

signifikasinya <0,05 maka dapat disimpulkan variabel-variabel bebas yaitu 

merek, label, kemasan dan layanan pelengkap secara individual mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan pembelian, dan 

sebaliknya (Ghozali, 2011). 


