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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif sehingga data-

data yang digunakan harus berupa angka dan akan dijabarkan. Menurut Sugiyono 

(2017) pendekatan deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui adanya variabel mandiri, didalam satu variabel atau lebih tanpa 

menghubungkan atau membandingkan dengan variabel lain. Sugiyono (2017) Juga 

mengatakan metode kuantitatif adalah metode yang berlandas kepada logika. Dipakai 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

intrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

3.2 Populasi dan Sampel  

Populasi menurut Sugiyono (2017) adalah sebuah wilayah generalisasi yang 

didalamnya ada obyek atau subyek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu 

yang sudah ditetapkan oleh peneliti supaya dapat dipelajari dan kemudian diambil 

kesimpulannya populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembeli Paletas 

Wey yang berkunjung di Pakuwon Trade Center Mall pada bulan Juli 2018 dimana 

penjualan Paletas Wey paling rendah. Jumlah populasi pada bulan juli sebanyak 270 

orang. 
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Karena jumlah populasi yang terlalu banyak, maka untuk mengambil data di 

butuhkan sampel, sampel menurut Sugiyono (2017)  merupakan bagian dari jumlah 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jumlah sampel dari penelitian ini ditentukan oleh 

tabel Krejcie & Morgan. Teknik pengumpulan sampel adalah purposive sampling 

dimana penulis sudah menentukan siapa yang ingin dijadikan sampel yaitu setiap 

pelanggan dengan pembelian Paletas Wey minimum sekali yang datang ke stand atau 

beli via online karena orang yang belum pernah membeli Paletas Wey tidak mengetahui 

kualitas produk dari Paletas Wey. Dilihat dari tabel Krejcie & Morgan dengan populasi 

sebesar 270 maka sampelnya sebesar 159 orang. 

 

 

Gambar 3. 1 Tabel Krejcie & Morgan  

Sumber: (Krejcie & Morgan, 1970) 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data premier dan data sekuder. 

Data primer didapatkan melalui kuisioner yang dibagikan dan diisi oleh para pelanggan 

Paletas Wey Mexican Popsicle di Pakuwon Trade Center Mall. Pengukuran variabel 

brad awareness (X1) kualitas produk (X2) dan keputusuan pembelian (Y). Penulis 

menggunakan skala Likert dengan ketentuan sebagi berikut:  

1. STS : Sangat Tidak Setuju (1 poin) 

2. TS : Tidak Setuju (2 poin) 

3. N : Netral (3 poin) 

4. S: Setuju (4 poin) 

5. SS : Sangat Setuju (5 poin)  

Menurut Siregar (2011) skala Likert adalah alat untuk mengukur sikap, persepsi 

orang tentang suatu produk atau fenomena, dan pendapat. Data sekunder yang 

didapatkan melalui data dari perusahaan, buku, jurnal, penelitian terdahulu yang 

relevan, dan variable penelitian.  

3.4 Metode Analisis Data  

3.4.1 Definisi Operasional Variabel  

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variable Penelitian  

Variabel Indikator 

Brand Awareness 

(Variabel bebas/ X1) 

adalah Brand Awareness 

Melihat dari A.Shimp (2014) 

1. Konsumen tidak menyadari akan adanya 

merek es krim Paletas Wey 

2. Konsumen mulai menyadari akan adanya 

merek es krim Paletas Wey tapi masih dangkal 

ingatannya.  
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3. Konsumen ingat akan adanya merek   es krim 

Paletas Wey dengan sendirinya tanpa ada 

bantuan  

4. Paletas Wey menjadi merek es krim yang 

selalu muncul pertama kali di pikiran 

konsumen saat memikirkan tentang es krim  

 

Kualitas Produk  

(Variabel bebas/ X2) 

adalah Kualitas Produk  

Melihat dari Anggar (2012) 

1. Paletas Wey dapat memberikan es krim yang 

dapat memuaskan pelanggan. ( performance) 

2. Paletas Wey memiliki packaging yang dapat 

menarik perhatian pelanggan. ( feature) 

3. Paletas Wey mempunyai solusi yang 

menunjang daya tahan es krim. (reliability) 

4. Paletas Wey memberikan produk yang tidak 

mempunyai kecacatan. (conformance) 

5. Paletas Wey memiliki produk dengan daya 

tahan yang baik (durability) 

6. Paletas Wey memberikan produk 

(serviceability) 

7. Paletas Wey memiliki tampilan yang unik dan 

berbeda dari kompetitornya (esthetic) 

Keputusan Pembelian 

(Variabel terikat/ Y) adalah 

keputusan pembelian 

Indikator keputusan pembelian konsumen 

menurut Rozkin, Hasiolan, Haryono (2015)  

1. Kebutuhan dan keinginan akan suatu produk 

(Kebutuhan dan keinginan akan Paletas Wey)  

2. Keinginan mencoba (keingian untuk mencoba 

Paletas Wey) 

3. Kemantapan akan kualitas suatu produk 

(kemantapan akan kualitas produk Paletas 

Wey) 

4. Keputusan pembelian ulang (keputusan untuk 

membeli ulang produk Paletas Wey)  

Sumber: Penulis, 2018 
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3.4.2 Model Analisis 

Model analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, sehingga model 

penelitian seperti gambar diagram dibawah  

  

  

 

 

Gambar 3. 4.2 Model Analisis 

Sumber: Ditulis oleh penulis, 2018 

 

3.4.3 Uji Asumsi Klasik 

 

3.4.3.1 Uji Normalitas 

Menurut Janie (2012) tujuan dari uji normalitas untuk menguji apakah variabel 

pengganggu atau residual di dalam model regresi, mempunyai distribusi normal. Model 

regresi yang benar memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak 

dilakukan pengujian secara statistik. Menurut Santoso (2012)  Jika nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05 maka distribusi dari model regresi dikatakan normal. Jika nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka distribusi dari model regresi dikatakan tidak 

normal. Artinya adalah saat uji itu normal maka sampel yang digunakan dapat 

mewakili seluruh populasi.  

3.4.3.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas menurut Janie (2012) bertujuan untuk menguji apakah ada 

kolerasi yang tinggi atau sempurna di antara variable independen dalam model regresi. 

Apabila antar variabel independen terjadi multikolinieritas sempurna, maka koefisien 

Brand Awareness (X1) 

Kualitas Produk (X2)  

Keputusan Pembelian (Y) 
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regresi variabel independen tidak bisa ditentukan dan nilai standard error menjadi tak 

terhingga. Jika multikolinieritas antar variabel independen tinggi, maka koefisien 

regresi variabel independen dapat ditentukan, tetapi memiliki nilai standard error 

tinggi berarti nilai koefisien regresi tidak dapat diestimasi dengan tepat. Untuk menguji 

multikolinieritas bisa dilihat dari nilai VIF (Variation Inflaction Factor). Jika nilai VIF 

dibawah 10, maka tidak terjadi multikolinieritas. Artinya saat tidak terjadi 

multikolinieritas dalam kuisioner maka tidak ada hubungan antara variabel bebas 

(brand awareness dan kualitas produk), yang artinya tiap variabel bebas 

menggambarkan sesuatu yang berbeda.  

3.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menurut Priyanto (2014) adalah varian residual yang 

tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Model regresi yang baik 

tidak ada heteroskedastisitas. Menggunakan metode uji Glejser. Uji ini digunakan 

dengan cara meregresikan variabel independen dengan nilai absolut residual. 

Heteroskedastisitas tidak terjadi jika nilai signifikansi variable independen dengan 

absolut residual lebih dari 0,05. Menurut Basuki dan Prawoto (2016) uji 

Heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan/kesalahan 

di dalam model regresi. Artinya uji heteroskedastisitas untuk menguji nilai residual 

antara y aktual dan y hipotesis. 

3.4.3.4 Uji Linieritas  

Uji linieritas menurut Priyanto (2014)  rumusan ini digunakan agar dapat 

mengetahui atau membuktikan masing-masing variabel independen memiliki 

hubungan linier atau tidak dengan variabel dependen. Dua variabel dikatakan 



 

 

 

25 

 

mempunyai hubungan yang linier bila signifikansi (linearity) kurang dari 0,05. Saat 

kuisioner memiliki hubungan yang linier (positif maupun negatif) artinya ada 

hubungan antar variabel bebas dengan variabel terkait.  

3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Priyanto (2014) analisis regresi linier berganda berfungsi untuk 

mengetahui pengaruh hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen 

dengan satu variabel dependen. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis 

pengaruh antar brand awareness dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

dengan persamaan berikut.  

Y = α + β1X1 + β2X2   

Keterangan: 

Y = Keputusan pembelian Paletas Wey Mexican Popsicle   

α=Konstan 

β1= Koefisien regresi Brand awareness   

β2= Koefisien regresi kualitas produk  

X1=Kualitas Produk 

X2=Harga 
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3.5 Uji Hipotesis  

3.5.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)  

Menurut Priyanto (2014) Uji F adalah uji koefisien regresi secara bersama-sama 

untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel 

dependen. F adalah variabel independen (brand awareness dan kualitas produk) 

terhadap variabel dependen (keputusan pembelian). Jika nilai signifikansi <0,05 maka 

kesimpulannya variabel  independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap 

variable dependen.  

3.5.2 Koefisien korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2)  

Menurut Priyanto (2014) menyatakan R adalah kolerasi berganda, yaitu korelasi 

antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Uji R ini untuk 

mengetahui apakah ada hubungan yang kuat atau lemah antar variabel bebas dan 

terkait. Koefisien determinasi (R2) merupakan kuadrat dari kolerasi berganda. R2 akan 

diubah ke bentuk persen, yang artinya sumbangan pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Semakin nilai R2 mendekati satu, maka variabel 

independen memberikan pengaruh yang besar terhadap variabel dependen 

3.5.3 Uji Signifikansi Individual (Uji T)   

Menurut Siregar (2011) Uji T ialah uji yang digunakan pada saat informasi nilai 

variance populasi tidak diketahui.  

t = 
𝑥− 𝜇0

𝑠/√𝑛
 

Dimana: 

X= Rata – rata hasil pengambilan data 
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µ = Nilai yang dihipotesikan 

s = Standard deviasi sampel  

n = Jumlah sampel  

Uji T dengan nilai sig <0.05 artinya ada pengaruh antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. Bila hasil Dari Uji T negatif maka ada pengaruh yang terbalik 

antara variabel bebas dengan variabel terikat menurut Situmorang (2017).  

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Menurut Taniredja dan Mustafidah (2011) Validitas ialah suatu ukuran yang 

memperlihatkan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Suatu instrument dikatakan 

valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan 

valid jika dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Uji yang 

dilakakukan yaitu menggunakan uji korelasi Bivariate Pearson antara indikator dengan 

total indikator. Jika nilai signifikansi < 0.05 maka indikator yang diuji dinyatakan valid. 

Menurut Siregar (2011) validitas menunjukan sejauh mana alat ukur mampu mengukur 

apa yang ingin diukur. Arti lainnya adalah sebuah pertanyaan yang valid adalah 

pertanyaan yang dapat mencerminkan variabel tersebut. 

Suatu alat pengukur yang reliable bila alat itu dalam mengukur suatu gejala di 

periode waktu kapanpun tetapi menunjukan hasil yang sama. Jadi alat yang reliable 

secara konsisten memberikan hasil yang sama. Uji yang dilakukan menggunakan uji 

reliabilitas Cronbach’s Alpha. Jika nilai Alpha > 0.6 maka disimpulkan variabel yang 

diuji reliable. Menurut Siregar (2011) Uji Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah peneliti melakukan proses penelitian yang sebenarnya. Sebuah kuisioner dapat 

dinyatakan reliable saat pertanyaan yang dijawab memberikan hasil yang konsisten. 


