
34 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan  

mengetahui pengaruh antara harga dan kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian. Menurut Sugiyono (2014) penelitian deskriptif ialah suatu penelitian 

yang bertujuan untuk mencari tahu adanya variabel mandiri didalam suatu 

variabel atau lebih dengan tidak menghubungkan atau membandingkan dengan 

variabel lain. Sedangkan penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2014) ialah 

metode yang didasari filasafat logis, untuk mengetahui populasi atau sampel 

tertentu dengan cara, pengumpulan populasi atau sampel melibatkan instrumen 

penelitian, analisis data kuantitatif atau statistik. Cara ini bertujuan untuk 

mengecek hipotetsis yang telah ditetapkan.  

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Menurut Sangadji dan Etta M (2010) populasi ialah wilayah generalisasi 

yang tersusun atas subjek atau objek dengan kualitas dan kriteria yang diterapkan 

peneliti sebagai bahan pelajaran yang kemudian akan menghasilkan kesimpulan. 

Populasi yang akan diambil dalam penelitian ini, ialah konsumen yang telah 

melakukan membeli produk Premiere Case Jakarta yaitu sebanyak 110 orang, 

dengan periode beli yaitu mulai bulan Oktober 2017 hingga September 2018. 

Karena pada periode tersebut terdapat penurunan jumlah pendapatan yang di 

peroleh oleh Premiere Case Jakarta.  
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3.2.2  Sampel 

Teknik pengumpulan sampel penelitian ini ialah probability sampling. 

Menurut Martono (2011) probability sampling ialah, Teknik sampling yang 

anggota populasinya mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat menjadi 

sampel. Probability sampling menggunakan random Sampling yang menurut 

Sugiyono (2014),  merupakan teknik pengambilan yang dimana penarikan sampel 

di lakukan secara acak, dimana nama konsumen yang telah membeli produk 

Premiere Case minimal satu kali,  akan di acak dalam satu wadah, nama yang 

keluar  yang akan dipilih untuk dijadikan sampel pada penelitian ini. Sampel dari 

penelitian ini adalah mereka yang menggunakan smartphone dan yang pernah 

membeli produk Premiere Case.  

Rumus Slovin menurut Sugiyono (2014) yang digunakan dalam menghitung 

sampel ialah : 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁. 𝑒2
 

Dimana : 

n = sampel 

N = jumlah populasi 

e = perkiraan tingkat kesalahan sebesar 5% 

𝑛 =
110

1 + 110. 5%2
 

       n = 86 

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 86 responden. Jadi peneliti akan 

mengambil data dari 86 responden konsumen Premiere Case dengan kriteria 
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konsumen pernah membeli produk Premiere Case minimal satu kali. Konsumen 

yang telah membeli minimal satu kali dianggap telah layak dijadikan sampel, 

diharapkan konsumen telah mengenal produk Premiere Case sehingga mampu 

memberikan jawaban yang relevan. 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

Data primer diperoleh melalui jawaban para responden yang dikumpulkan 

melalui kuisioner. Kuisoner berupa softcopy yang disebarkan kepada responden 

menggunakan google form, dikarenakan konsumen Premiere Case Jakarta yang 

terdapat di beberapa kota di Indonesia, dengan kriteria yang telah membeli produk 

minimal satu kali. Kuesioner berupa pernyataan tentang kualitas produk dan harga 

dari produk Premiere Case. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan 

harga, digunakan skala Likert. 

            Tabel 3. 1 Skala Likert  

Tidak Setuju Kurang Setuju Netral Setuju Sangat Setuju 

1 2 3 4 5 

Sumber :  (Sugiyono, 2014) 

Data sekunder penelitian ini menggunakan buku dan jurnal serta beberapa 

sumber pengetahuan lainnya yang digunakan sebagai literatur dan sumber 

informasi untuk mendapatkan data serta teori yang memiliki hubungan dengan 

penelitian ini. 

Subjek dari penelitian ini ialah konsumen yang telah membeli produk 

Premiere Case  minimal satu kali. Sedangkan objek yang dimaksud dalam 

penelitian ini ialah kualitas produk dan harga. 
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3.4 Metode Analisis Data 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1  Kerangka Model Analisis 

Sumber : Data Peneliti (2018) 

3.4.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

Variabel-variabel yang diukur didalam penelitian ini yaitu variabel harga 

(X1) dan variabel kualitas produk (X2) serta variabel terikatnya adalah keputusan 

pembelian(Y). 

Tabel 3. 2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

Variabel Penelitian  Definisi Operasional  Indikator 

Harga  Menurut Kotler (2013) 

terdapat empat faktor 

yang mempengaruhi 

pandangan konsumen 

terhadap harga.   

Menurut Kotler, terdapat 

beberapa indikator yang  

digunakan dalam harga 

antara lain :  

1. Harga produk 

Premiere Case 

Jakarta dengan 

manfaat yang 

diberikan  

2. Harga Premiere Case 

Jakarta terjangkau 

3. Harga Premiere Case 

Jakarta bersaing  

4. Harga Premiere Case 

Jakarta sesuai dengan 

kualitas produknya 

Harga  

X1   

Kualitas Produk 

X2  

Keputusan pembelian  

Y  



38 
 

Kualitas Produk Menurut Angipora (2012) 

pengertian produk ialah  

barang ataupun jasa yang 

dapat ditawarkan kepada 

masyarakat agar dapat 

diperhatiankan oleh 

konsumen, digunakan 

oleh konsumen dan 

dikonsumsi oleh 

konsumen untuk dapat 

memenuhi keinginan atau 

kebutuhan konsumen. 

Menurut Angipora, ada 

beberapa indikator yang 

berkaitan dengan kualitas 

produk :  

1. Produk Premiere 

Case Jakarta yang 

diproduksi sama dan 

memenuhi spesifikasi 

yang diberikan 

2. Daya tahan yang 

dimiliki oleh 

Premiere Case 

Jakarta  

3. Kualitas hasil cetak 

gambar pada case 

memiliki kualitas 

yang baik 

 

Keputusan Pembelian  Menurut Suharno (2010) 

keputusan pembelian 

adalah tahap ketika 

konsumen telah 

menetapkan pilihannya 

atas suatu produk dan 

telah melakukan 

pembelian terhadap 

produk tersebut, dan telah 

mengkonsumsi produk 

tersebut 

Menurut Suharno 

terdapat beberapa 

indikator dalam 

keputusan pembelian:  

1. Adanya keyakinan 

terhadap produk 

Premiere Case 

Jakarta  

2. Memberikan 

rekomendasi produk 

Premiere Case 

Jakarta terhadap 

orang lain  

3. Repeat purchase 

produk Premiere 

Case Jakarta  

3.4.2 Analisis Regresi Linear Berganda  

Regresi linier berganda merupakan metode yang digunakan untuk  

mempelajari suatu kejadian yang dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel bebas 

(independen). Dengan rumus ini, peneliti akan melakukan analisis pengaruh antar 

harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian Premiere Case. Berikut 

adalah rumus regresi linier berganda yang digunakan dalam penilitian ini : 
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                      Y= α + β1X1 + β2X2+ ε 

Keterangan : 

Y  : Keputusan pembelian 

α : Konstanta 

X1 : Harga 

β1 : Koefisien regresi untuk variabel harga 

X2 : Kualitas produk 

β 2 : Koefisien regresi untuk variabel kualitas produk 

ε : Residual 

3.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)  

Menurut Riduwan dan Sunarto (2013) menjelaskan bahwa uji F dijalankan 

untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata. Uji F dijalankan agar dapat 

meninjau pengaruh secara simultan dari variabel-variabel bebas (harga dan 

kualitas produk) terhadap variabel terikat. Apabila nilai sig. Hitung F ≤ 0,05, 

maka dapat diketahui bahwa variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan jika hitung F > 0,05, maka 

variabel bebas secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.  

3.4.4 Uji Signifikansi Individual (Uji T)  

Menurut Riduwan dan Sunarto (2013) uji t dijalankan agar dapat 

mengetahui apakah ada perbedaan antara  kedua variabel bebas tersebut sama atau 

berbeda. Penggunaan Uji t dalam penelitian ini untuk mengkaji secara parsial 

(individual) pengaruh masing-masing variabel bebas yaitu harga dan kualitas 
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produk terhadap variabel terikat keputusan pembelian konsumen. Jika hasil uji t 

memiliki nilai signifikan  ≤  0,05, maka variabel bebas secara individual atau 

parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan jika 

nilai signifikan > 0,05, maka variabel bebas secara individual atau parsial tidak 

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.  

3.4.5 Uji Koefisien Korelasi (R)  

Menurut Riduwan dan Sunarto (2013) koefisien korelasi bertujuan untuk 

mengukur hubungan variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat dengan 

nilai R antara 0-1. Jika hasil nilai R=0 berarti tidak ada hubungan antara variabel. 

Sedangkan jika nilai R=1, berarti terdapat hubungan antar variabel sangat erat.  

3.4.6 Uji Koefisien Determinasi (R2)  

Menurut Sunyoto (2013) koefisien determinasi bertujuan untuk melihat 

kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan nilai R2 antara 0-1. 

Jika hasil nilai yang mendekati angka 1, maka variabel-variabel yang bebas 

memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi pada 

variabel  yang terikat. 

3.4.7 Uji Asumsi Klasik  

3.4.7.1 Uji Normalitas  

Menurut Sunyoto (2013) uji normalitas dijalankan agar dapat mendeteksi  

residual berdistribusi normal atau tidak. Untuk melakukan uji normalitas, peneliti 

dapat menggunkan uji Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai signifikansi > tingkat 

signifikansi (0,05 atau 5%) , maka dinyatakan residual berdistribusi normal. 
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3.4.7.2 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Sunyoto (2013) uji heterokedastisitas dijalankan untuk mengkaji 

dalam model regresi apakah telah terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Menurut Siska Andriani (2017) 

melakukan uji Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji Park dan uji 

Breusch. peneliti menggunakan uji Park. Uji Park dilakukan dengan cara 

melakukan pemangkatan residual lalu dilakukan logaritma natural (Ln) dan 

setelah itu dilakukan regresi terhadap variabel bebasnya. Jika nilai sig. uji t > 

tingkat signifikasi (0,05 atau 5%), maka varian residual sama (homokedastisitas) 

atau tidak terjadi heterokedastisitas. 

3.4.7.3 Uji Multikolineritas  

  Menurut Wijaya (2013) uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji  

pada model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Pada saat 

melakukan uji multikolinieritas, peneliti dapat menggunakan kriteria yaitu apabila 

uji VIF nilainya < 10, maka tidak ada masalah multikolinieritas. 

3.4.7.4 Uji Linearitas  

Menurut Wijaya (2013) uji linearitas dijalankan untuk mencari tahu 

hubungan antara dua variabel, apakah terdapat hubungan yang linear atau tidak 

secara signifikan. Pengujian linearitas dapat dilakukan dengan menggunakan test 

of linearity. Jika nilai sig. pada linierity ≤ 0.05, dapat disimpulkan bahwa antara 

variabel bebas dan variabel terikat terdapat hubungan yang linear. 
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3.5 Validitas dan Reabilitas  

 3.5.1 Validitas  

Menurut Sugiyono (2015) validitas ialah derajat ketetapan antar data yang 

ada pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan peneliti. Uji validitas pada 

penelitian ini untuk mengetahui validitas dari pernyataan kuisioner, pengujian 

dilakukan dengan meninjau nilai signifikan bandingkan dengan tingkat 

signifikansi. Apabila nilai signifikan <0,05 maka item pernyataan yang ada di 

kuisioner dinyatakan valid. 

3.5.2 Reliabilitas  

Uji Reliabilitas pada seluruh item pernyataan dalam kuisioner dijalankan 

untuk mengetahui seberapa jauh item pernyataan dalam kuisioner dapat 

diandalkan atau konsisten (2015). Suatu item pernyataan dikatakan valid jika 

jawaban dari kuisioner menunjukkan hasil yang relative konsisten walaupun 

dilakukan secara berulang. Syarat dalam uji ini ialah ketika koefisien Cronbach 

Alpha’s > nilai kritis yang digunakan 0,6 maka item pernyataan yang terdapat 

dalam angket dikatakan reliable. 

 

 


