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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif eksplanatori. (Sugiyono, 2017). Rusidi (1991) mengemukakan 

metode kuantitatif eksplanatori adalah metode yang menyoroti hubungan antar 

variabel dengan menggunakan kerangka pemikiran terlebih dahulu, kemudian 

dirumuskan dalam bentuk hipotesis. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Menurut Martono (2011), populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek 

yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan 

dengan masalah penelitian atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup 

yang akan diteliti. Populasi dari penelitian ini adalah semua orang yang pernah 

membeli produk Pizza Hut di Surabaya. 

3.2.2 Sampel 

 Sugiyono (2017), berpendapat bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki populasi. Teknik penentuan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah purposive sampling yang mana menurut Sugiyono 

(2017) purposive sampling yaitu pengambilan anggota sampel diambil dengan 

memperhatikan syarat-syarat tertentu yang ada dalam populasi tersebut. Dalam 
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penelitian ini, sampel yang akan diambil akan diambil dengan ketentuan gender 

acak dan dengan syarat sudah pernah membeli produk Pizza Hut di Surabaya. 

Dalam peneltian ini, populasinya tidak diketahui secara pasti sehingga 

tingkat keyakinannya sebesar 95% atau Z = 1,96 dan Margin of error 10%. Oleh 

karena itu, teknik untk mendapatka umlah sampel adalah sebagai berikut: 

𝜂 = 𝑍2  4 × 𝑚𝑜𝑒2⁄  

η= (1,96)2 / 4 x (0,10)2 = 96,04, dibulakan menjadi 100 

Keterangan: 

η= jumlah sampel 

Z = tingkat keyakinan dalam penentuan sampel, yaitu 5% atau 1,96 

Moe = Margin of error atau batas maksimum toleransi kesalahan, dimana dalam 

penlitian ini ditetapkan sebesar 10% 

 Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 96,04 atau dibulatkan 

menjadi 100 responden. 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Untuk melakukan suatu penelitian perlu melakukan observasi secara 

langsung dimana tiap konsep harus diubah menjadi indikator atau dimensi. 

Proses mengubah konsep atau variabel menjadi indikator disebut 

operasionalisasi (Mulyana, 2012).  
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Tabel 3 1. Definisi Operasional Variabel 

Variabel  Indikator 

Brand Awarness (X1) 

Menurut Rangkuti (2014), brand 

awareness adalah kemampuan 

seseorang untuk mengingat sebuah 

merek atau iklan tertentu secara 

spontan, apabila sebelumnya telah 

dirangsang dengan sebuah kata kunci 

 Kriyantono, 2006 :  

a. Recall 

b.Recognition 

c. Purchase 

d. Consumption 

Brand Image (X2) 

Brand image atau citra merek 

merupakan salah satu jenis asosiasi 

yang muncul dalam benak konsumen 

ketika mengingat atau mendengar 

sebuah merek tertentu (Solomon, et al, 

2012). 

Sutrisna (2002): 

a. Persepsi konsumen akan pengenalan 

produk 

b. Persepsi konsumen akan kualitas 

produk 

c. Persepsi konsumen akan ukuran 

produk 

d. Persepsi konsumen akan daya tahan 

produk tersebut 
Keputusan Pembelian (Y) 

Keputusan pembelian menurut Kotler 

dan Keller (2016), merupakan sebuah 

tahap dimana konsumen menentukan 

untuk membeli sebuah produk yang 

paling disukai atau merek yang 

terpintas pertama kali dalam benaknya 

jika ingin membeli suatu produk 

tertentu. 

 

Schiffman dan Kanuk (2007)  

1. Manusia Ekonomi 

2. Manusia Pasif 

3. Manusia Kognitif 

4. Manusia Emosional 

Sumber : Data diolah penulis 

3.4 Metode dan Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer. Menurut 

Sugiyono (2017) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh 

melalui dokumentasi dan jawaban dari responden yang dikumpulkan dari 

kuesioner yang disebarkan kepada responden.  
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3.4.1 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Menyebarkan kuesioner kepada responden yang sesuai dengan 

kriteria yang telah ditentukan. Penyebaran kuesioner 

menggunakan online survey melalui fasilitas google docs. 

2. Kuesioner yang sudah disebarkan dikumpulkan kemudian datanya 

diolah untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan penelitian 

3.4.2 Instrumen Penelitian 

Menurut Ghozali (2016) kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. 

Pengukuran variabel dengan kuesioner menggunakan skala Likert dengan 

ketentuan sebagai berikut. 

Tabel 3 2. Skala Likert 

Jawaban Skor 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Netral (N) 3 

Setuju (S) 4 

Sumber :Suharsimi (2016) 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Dalam mengolah dan menganalisis data yang didapatkan, maka penulis akan 

menggunakan sistem regresi dengan bantuan sistem Statistical Product and Service 

Solution atau biasa disingkat SPSS. 

Berikut adalah beberapa teknik uji yang digunakan untuk menganalisis data dan 

mengetahui apakah hubungan antar variable yang diteliti berpengaruh satu sama 

lain: 

3.5.1 Uji Validitas dan Realibilitas 

3.5.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah item-item di dalam 

kuesioner valid atau tidak dan dapat mengukur kebutuhan dari suatu 

penelitian. Menurut Ghozali (2016), dalam pengukuran uji validitas, 

menggunakan metode Pearson Correlation, yang mana di dalam metode 

tersebut, yang menjadi patokan adalah tingkat signifikansi sebesar 0,05. 

Apabila nilai signifikan ≤ tingkat signifikasi, maka item pada suatu kuesioner 

dikatakan valid. 

3.5.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu alat ukur 

dapat diandalkan atau tidak. Dalam penelitian ini, alat ukur yang digunakan 

adalah kuesioner. Oleh karena itu, uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

apakah kuesioner tersebut dapat diandalkan atau tidak. Menurut Sugiyono 

(2017), uji reliabilitas menggunakan metode Cronback Alpha yang fokus 
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pada nilai kritis sebesar 0,6. Suatu item dalam kuesioner dapat dikatakan 

reliabel apabila nilai Cronbach Alpha > nilai kritis (0,6). 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik  

Sebelum melakukan analisis regresi, perlu dilakukan pengujian asumsi 

klasik terlebih dahulu, agar data sampel yang diolah benar – benar dapat mewakili 

populasi secara keseluruhan. Pengujian asumsi klasik meliputi:  

 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Menurut Sugiyono (2017), Uji Normalitas adalah uji untuk melihat apakah 

residual yang didapat memiliki distribusi normal. Uji statistik ini menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikan > 0,05, maka dapat dikatakan residual 

berdistribusi normal, dan sebaliknya. 

3.5.2.2 Uji Autokorelasi 

Menurut Suryani dan Hendryadi (2015), Uji autokorelasi untuk menguji 

apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan  pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya. Uji ini 

dapat dilakukan melalui pengujian Durbin-Watson, bila nilai DW terletak diantara 

batas atas atau upper bound, dan batas kritis (0,05) dari tabel DW, maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.  

3.5.2.3 Uji Multikolinieritas 

Menurut Supriyono et al (2016), suatu model regresi sebaiknya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, 
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maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Multikolonieritas dapat diketahui dari 

nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance lebih 

besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka regresi bebas dari 

multikolonieritas. 

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2016) uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Pelaksanaan uji hereroskedastisitas dapat 

menggunakan uji Glejser. Kriteria yang berlaku adalah jika nilai sig. uji t (pada uji 

Glejser) > tingkat signifikansi (0,05), maka artinya varian residual sama 

(homokedastisitas) atau tidak terjadi heterokedastisitas. 

3.5.2.5 Uji Linieritas 

Menurut Sugiyono (2017) Uji lineritas ini bertujuan umtuk mengetahui 

apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. 

Untuk melakukan uji lineritas, dapat menggunakan test of linearity. Kriteria yang 

berlaku, jika nilai sig, pada linearity ≤ 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara 

variabel bebas dan variabel terikat terdapat hubungan yang linear 

3.5.3 Uji Hipotesis 

3.5.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Umar (2011), metode analisis regresi linier berganda 

digunakan untuk penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel bebas 

maupun yang hanya memiliki satu variabel bebas, namun terdapat beberapa 
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faktor dari satu variabel bebas tersebut. Tujuan dari analisis regresi linier 

berganda adalah untuk mengetahui keterkaitan antar variabel bebas dan 

terikat. 

Y: α+β1X1+β2X2+ε 

Y= keputusan pembelian 

α= konstanta regresi 

X1= brand awareness 

X2= brand image 

βi= koefisien regresi, i = 1,2,3,4 

ε= residual 

3.5.3.2 Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Sugiyono (2017), koefisien determinasi dalam suatu 

penelitian digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu model memiliki 

kemampuan dalam menjelaskan variabel-variabel terikat. Nilai suatu 

koefisien determinasi adalah 0 (nol) sampai 1 (satu), yang mana apabila nilai 

koefisien determinasi mendekati 0, maka dapat disimpulkan bahwa suatu 

model dalam menjelaskan variabel terikat lemah. 

3.5.3.3 Uji Signifikansi Parsial t 

Uji t dalam penelitian digunakan untuk menunjukkan bagaimana satu 

variabel secara individual dapat berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel terikat. Tingkat signifikansi (α) ditentukan sebesar 5% atau 0,05 

sehingga apabila nilai signifikan ≤ 0,05, maka variabel-variebel independen 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan 
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apabila nilai signifikan ≥ 0,05, maka variabel-variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Riduwan dan Sunarto, 

2013). 

3.5.3.4 Uji Signifikansi Simultan F 

Uji F dalam suatu penelitian digunakan untuk menunjukkan apakah 

semua variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat. Tingkat signifikansi (α) ditentukan yaitu sebesar 5% 

atau 0,05 sehingga apabila nilai signifikan ≤ 0,05, maka variabel-variebel 

independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen, sedangkan apabila nilai signifikan ≥ 0,05, maka variabel-

variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

(Riduwan dan Sunarto, 2013). 

  


