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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

      Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dimana untuk 

mengetahui pengaruh harga dan kualitas produk terhadap minat beli di Cahaya 

Intan Motor. Metode kuantitatif ialah untuk meneliti hubungan antarvariabel 

dan menguji teori-teori tertentu (Noor, 2011). 

3.2 Populasi dan Sampel 

      Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang didapat berupa 

manusia, nilai, dan  peristiwa,  sehingga objek-objek ini bisa menjadi sumber 

data penelitian (Bungin , 2011). 

     Populasi merupakan semua obyek atau subyek yang memiliki karakteristik 

yang telah ditetapkan dan kemudian ditarik kesimpulan oleh peneliti (Chaterina, 

2016). Konsumen Cahaya Intan Motor adalah populasi dalam penelitian ini. 

Jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 100 responden dimana 

konsumen yang pernah membeli produk dari Cahaya Intan Motor pada tahun 

2017. Penulis mengambil populasi tersebut dengan alasan karena pada tahun 

2017 penjualan Cahaya Intan Motor 2017 yang paling mengalami penurunan. 

      Sampel adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, 

sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau 

karakteristik tersebut pada elemen populasi (Noor, 2011). Metode pemilihan 

sampel menggunakan non probability sampling yaitu setiap populasinya tidak 
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memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel, dan teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling, merupakan 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan 

sampel. Pertimbangan responden yang dapat dijadikan sampel yakni dengan 

kriteria sebagai berikut: 

1) Pelanggan Cahaya Intan Motor 

2) Pelanggan yang membeli produk di Cahaya Intan Motor tahun 2017 

3) Pelanggan Cahaya Intan Motor pada bulan Januari 2017 (penjualan 

tertinggi) dan Juni tahun 2017 (penjualan terendah). 

Dalam pelaksanaan penelitian dapat terjadi kendala untuk mendapatkan 

informasi dengan cara menghubungi responden. Hal ini dikarenakan salah 

satunya adalah tidak semua pelanggan di tahun 2017 melakukan repeat orden 

dan tidak semua berasal dari Surabaya. Untuk mengatasi kendala tersebut 

dilakukan perhitungan jumlah sampel minimal dengan menggunakan rumus 

Slovin yaitu:  

n= 
𝑁

1+(𝑁 𝑥 (𝑒)2 

 

Rumus Slovin 

n= 
100

1+(100 𝑥 5%2)
 

n: 80 

 

 



23 
 

Keterangan: 

n: Jumlah anggota sampel 

N: Jumlah anggota populasi 

e: Jumlah ditolerir dalam  sampel (5%) 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Kuesioner 

      Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dari kuesioner ini dengan cara 

menyebarkan atau memberikan daftar pertanyaan terhadap responden dengan 

harapan memberikan repons atas daftar pertanyaan tersebut (Noor, 2011).  

      Menurut Noor (2011) terdapat 4 komponen inti dari kuisioner, yaitu: 

1) Adanya subjek, yaitu inividu atau lembaga yang melaksanakan 

penelitian 

2) Adanya ajakan, yaitu permohonan dari peneliti kepada responden 

untuk menjawab secara aktif dan objektif 

3) Adanya petunjuk pengisian kuisioner, yaitu petunjuk harus mudah 

dimengerti dan tidak bias 

4) Adanya pertanyaan atau pertanyaan beserta tempat untuk mengisi 

jawaban  

      Dalam penelitian ini termuat didalam kuisioner dapat dilakukan proses 

skoring berdasarkan skala likert dengan keterangan sebagai berikut. Skala 

Likert digunakan untuk mengukur persepsi, sikap, dan pendapat seseorang 

tentang suatu objek dan juga fenomena tertentu. Menurut Noor (2011) skala 
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Likert merupakan teknik pengumpulan sikap yang sering digunakan dalam riset 

pemasaran. Ketentuan penilaian dan skor untuk skala Likert, sebagai berikut: 

1) Skor 5: Sangat Setuju 

2) Skor 4: Setuju 

3) Skor 3: Netral 

4) Skor 2: Tidak Setuju 

5) Skor 1: Sangat Tidak Setuju 

3.3.2 Data Primer 

        Data primer adalah yang langsung didapatkan dari sumber data pertama di 

lokasi penelitian dan juga dari objek penelitian (Bungin, 2011). 

3.3.3 Data Sekunder 

       Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber sekunder kedua dari 

data yang kita butuhkan (Bungin, 2011). Dan data sekunder dibagi menjadi 2 

yaitu: 

 1)  Internal data 

 Internal data menurut Bungin (2011) yaitu tersedia tertulis pada sumber 

kedua atau data sekunder. 

2)  Eksternal data 

Eksternal data menurut Bungin (2011) yaitu data yang diperoleh dari 

sumber luar. 
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3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Model Analisis 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

 

 
 
 
Gambar 3.1 Model Analisis 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018 
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Definisi Operasional 

Tabel 3. 1  Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel Indikator Operasionalisasi Pengukuran 

Harga 

(X1) 

(1)tingkatan harga 

 (2) diskon 

(3) potongan harga  

(4) periode pembayaran 

(Riyono & Budiharja, 

2016) 

Harga adalah 

sejumlah uang yang 

dikeluarkan oleh 

konsumen dalam 

membeli sebuah  

produk barang dan 

untuk memenuhi 

keuntungan pembeli. 

 

Skala Likert 1-5 

Kualitas Produk 

(X2) 

 1) Bentuk 

2) Ciri-ciri produk 

3) Kinerja 
4) Ketepatan/kesesuaian 

5) Ketahanan 

6) Kehandalan 

7) Kemudahan Pemakaian 

8) Gaya 

9) Desain 

(Kotler, 2010) 

Kualitas produk 

adalah pendapat 

konsumen tentang 
kualitas produk 

tersebut, sehingga 

selera setiap orang 

sangat 

mempengaruhi 

 

Skala Likert 1-5 

Minat Beli 

(Y) 

(1) pembelian yang 

terencana sepenuhnya 

(2) pembelian yang 

separuh terencana 

(3) pembelian yang tidak 

terencana 

(Sumarwan, 2011) 

(1) ke penjual langsung 

(2) Iklan,  
(3) katalog,  

(4) Telemarketing 

(5) iklan respons 

lamgsung 

 (Suwarman, 2011) 

Minat beli adalah 

hasil evaluasi dari 

dalam diri individu 

seorang konsumen 

tentang suatu jasa 

atau produk, tentang 

kualitas, kemampuan 

dan juga keuntungan 

apa saja yang akan 
diperoleh kalau 

mengonsumsi produk 

tersebut 

 

Skala Likert 1-5 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2018   

 

3.4.2 Regresi Linear Berganda 

      Proses analisis data yang saya gunakan adalah regresi linear berganda untuk 

mengetahui pengaruh antara variabel independen (harga dan kualitas produk) 

terhadap variabel dependen (minat beli) di Cahaya Intan Motor. Regresi linear 

berganda bertujuan untuk membuktikan apakah ada atau tidaknya hubungan 

fungsional dan juga hubungan kasual antara harga dan kualitas produk terhadap 
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minat beli (Chaterina, 2016), dengan model matematis persamaan regresi 

berganda berikut: 

    Y = β0 + β1X1 + β2X2 

Keterangan:  

Y: Variabel minat beli 

X1: Variabel harga 

X2: Variabel Kualitas Produk 

β0: Konstanta 

β1β2: Koefisien regresi 

      Variabel ialah kegiatan untuk menguji hipotesis yaitu menguji kesinkronan 

antara teori dan fakta empiris dalam dunia nyata (Noor, 2011). 

      Dan menurut Robins dalam Noor (2011) bahwa variabel dibagi menjadi 2 

kategori yaitu (1) variabel bebas dan (2) variabel terikat. 

      Variabel independen ialah masalah yang diperkirakan dari beberapa 

perubahan di dalam variabel dependen, biasanya disimbolkan dengan X. 

      Variabel dependen adalah faktor utama yang ingin dijelaskan dan juga 

diprediksi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, biasanya disimbolkan 

dengan Y. 

3.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

      Uji F yaitu merupakan uji untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

yaitu kualitas produk dan harga secara simultan terhadap variabel dependen yaitu 

minat beli (Priyatno, 2013). Jika nilai signifikansi < 0,05 maka bisa dikatakan 
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variabel independen berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen. 

Langkah-langkah untuk melakukan uji F dalam penelitian ini, ialah sebagai 

berikut: 

1) Merumuskan Hipotesis 

H0: Berarti tidak ada pengaruh yang signifikan di antara Harga (X1) dan 

Kualitas produk (X2)secara simultan terhadap minat beli. 

H1: Berarti ada pengaruh yang signifikan di antara Harga (X1) dan Kualitas 

produk (X2) secara simultan terhadap minat beli. 

2) Menentukan Ftabel 

3) Level of significant ( σ ) sebesar 5% = 0,05 

Derajat kebebasan penyebut (dk penyebut) = v1 = k-1 

Derajat kebebasan pembilang (dk pembilang) = v2 = n – k 

Ftabel (0,05;v1;v2) 

4) Menentukan F hitung 

5) Membandingkan Fhitung  dengan Ftabel 

Jika (Fhitung ≥ Ftabel), maka H0 ditolak 

Jika (Fhitung ≤ Ftabel), maka H0 diterima 

3.4.4 Uji Signifikansi Individual (Uji t) 

      Uji t dilaksanakan untuk mengetahui signifikansi peran secara individu 

(parsial) di antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

mengansumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan (Chaterina, 
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2016). Dan jika Signifikansi < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

Langkah-langkah melakukan uji t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Merumuskan Hipotesis 

H0: Berarti tidak ada pengaruh yang signifikan di antara Harga (X1) dan 

Kualitas produk (X2) secara parsial terhadap minat beli. 

H1: Berarti   ada   pengaruh   yang   signifikan di antara Harga (X1) dan 

Kualitas produk (X2) secara parsial terhadap minat beli. 

2) Menentukan t  tabel 

Level of significant ( σ ) sebesar 5% = 0,05 

Uji dua sisi = α/2 = 0,05/2 = 0,025 

Derajat kebebasan (dk) = v = n – k 

3) Menentukan t hitung 

4) Membandingkan thitung  dengan ttabel 

a) Jika thitung  >  ttabel  atau  - thitung  <  - ttabel,   maka H0 ditolak 

b) Jika t tabel  ≤  thitung  ≤  ttabel, maka H0 diterima 

3.4.5 Analisis Koefisien Determinasi Berganda/Korelasi (𝑹𝟐) 

      Uji koefisien korelasi (R) digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antar 

variabel bebas dan variabel terikat. Nilai koefisien korelasi (R) adalah 0 – 1. 

Apabila hasil mendekati angka satu, maka pengaruh variabel bebas dan variabel 

terikat semakin kuat. Sedangkan uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk 
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mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat 

dengan presentase (Chaterina, 2016). 

3.4.6 Uji Asumsi Klasik 

3.4.6.1 Uji Normalitas 

      Uji Normalitas adalah uji untuk melihat apakah residual yang didapat memiiki 

distribusi normal (Priyatno, 2013). Uji Statistik ini menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. Dan jika nilai signifikan > 0,05, maka dapat dikatakan residual distribusi 

normal, dan sebaliknya. Normal atau tidaknya distribusi data dilaksanakan dengan 

melihat nilai signifikansi variabel. Jika signfikansinya lebih besar dari alpha 5%, 

maka menujukkan bahwa distribusi data normal. 

3.4.6.2 Uji Heterokedastisitas 

      Uji heteroskedastisitas dasarnya ingin menguji apakah sebuah grup (data 

kategori) mempunyai varian yang tidak sama di antara anggota grup tersebut 

(Chaterina, 2016). Peneliti menggunakan uji Gletser pada penelitian ini, yaitu jika 

nilai signifikansi > 0,05, maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas. 

3.4.6.3 Uji Multikolinieritas 

      Menurut (Chaterina, 2016) multikolinearitas artinya antarvariabel independen 

yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna. Jika 

nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas.  

3.4.6.4 Uji Linearitas 

      Uji linearitas bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi 

variabel independen memiliki hubungan yang linier dengan variabel terikat 
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(Daroaeni, Yamtinah, & Nurhayati, 2013). Jika sig. Of linearity <0,05 maka 

hubungan kedua variabel adalah linier. 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

      Validitas ialah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar 

mengukur apa yang diukur. Validitas berkaitan dengan kemampuan instrumen 

untuk mengetahui apakah kuisioner tersebut valid (Noor, 2011). Alat ukur yang 

digunakan peneliti adalah melalui tabel (r) product moment pearson, taraf 

signifikansi yang digunakan 5%. 

      Reliabilitas dapat diartikan sebagai indeks yang menunjukkan sejauh mana 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan sebuah alat ukur tersebut. Bisa dikatakan 

valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan (Noor, 2011). Dan juga 

apabila dapat mengungkapkan data variabel yang diteliti secara reliabel. Bila 

koefisien reliabilitas > 0,6 berarti instrumen penelitian dikatakan reliabel (Ir. 

Siregar, 2011). Pengukuran reliabel dengan menggunakan alpha cronbach. 

Sehingga bisa dikatakan syarat untuk kualifikasi suatu instrumen pengukuran 

yaitu konsistensi, atau tidak berubah-ubah. Dan juga keandalan ini bisa berarti 

dari jawaban responden yang berlainan dari seberapa banyak kuesioner itu 

ditanyakan maka hasilnya akan tidak menyimpang terlalu jauh dari rata-rata 

oleh untuk variabel tersebut. 
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