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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1      Jenis Penelitian  

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif. Metode ini 

dapat digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian  produk makanan (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini, 

kualitas produk, lokasi dan citra merek digunakan sebagai variabel bebas dan 

keputusan pembelian sebagai variabel terikat.  

1.2 Populasi dan Sampel  

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek atau 

obyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang sudah ditetapkan 

oleh peneliti yang nantinya akan dipelajari dan akan ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2018;80). Populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsumen 

yang membeli produk cakue peneleh di Surabaya dengan jumlah yang tak 

terhingga.  Hal ini dikarenakan konsumen yang membeli produk Cakue peneleh 

berasal dari berbagai daerah dan jumlah nya tidak bisa dihitung. 

Menurut Sugiyono (2018) sampel adalah bagian dari jumlah suatu 

karakteristik yang berasal dari populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan 

sampling insidental, sampling insidental merupakan teknik penentuan sampel 

secara kebetulan, atau siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti yang 

dianggap cocok dengan karakteristik sampel yang ditentukan akan dijadikan 

sampel (Sugiyono,2018;138).Guna menentukan jumlah sampel dengan jumlah 
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populasi yang tidak diketahui jumlahnyamaka penelitian ini menggunakan rusmus 

sebagai berikut (Sugiyono,2018;142).  

 n =    z
2 
 pq  

  

e
2  

 

n = jumlah sampel yang diperlukan 

z = nilai dalam kurve normal untuk simpangan 5%, dengan nilai 1,96 

p = peluang benar 50% = 0,5  

q = peluang salah 50% = 0,5  

e = Tingkat kesalahan sampel (5%atau 0,05) 
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n =   384,16 

n =  385 orang  

 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah  konsumen produk 

cakue peneleh di Surabaya berjumlah 385 orang. 
 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data 

berupa kuesioner dengan menggunakan beberapa pilihan alternatif jawaban 

berupa Skala Likert. Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah 

kuesioner offline. Menurut Sugiyono (2016:134) skala likert dapat digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang suatu fenomena sosial yang ada. Skala Likert pada penelitian ini 

menggunakan lima alternatif perjenjangan Skala Likert dengan 5 skor pernyataan, 
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angka 1 menunjukan jenjang jawaban terendah dan angka 5 menunjukan jenjang 

jawaban tertinggi. Penilaiannya adalah sebagai berikut: 

a. Skor 1 untuk jawaban pernyataan Sangat Tidak Setuju (STS) 

b. Skor 2 untuk jawaban pernyataan Tidak Setuju (TS) 

c. Skor 3 untuk jawaban pernyataan Netral (N) 

d. Skor 4 untuk jawaban pernyataan Setuju (S) 

e. Skor 5 untuk jawaban pernyataan Sangat Setuju (SS) 
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3.4 Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3.1 Variabel dan Indikator 

Variabel Definisi 
Konseptual 

Indikator Definisi 
Operasional 

Sumber 

Kualitas 
Produk 

Menurut Phienenda, 

dkk. (2018) Kualitas 

produk adalah 

karakteristik produk 

atau jasa yang 

bergantung pada 

kemampuannya 

untuk memenuhi 

kebutuhan 

konsumen yang 

dinyatakan atau 

diimplikasikan.  

 

Indikator 

kualitas produk 

yang digunakan 

yaitu :  

1. Food taste  

2. Food 

freshness  

3. Food 

appearance  

4. Food choices  

 

 Phienenda, dkk. 

(2018) 

Citra 
Merek 

Menurut 

Lubis (2019) Citra 

Merek dapat dianggap 

sebagai jenis asosiasi 

yang muncul di benak 

konsumen ketika 

mengingat sebuah 

merek tertentu.. 

Indikator citra merek  

yaitu sebaagai beriut : 

 

indikator citra 

merek  produk 

yaitu :  

 

1) Atribut 

produk (Product 

Atribute), 

merupakan hal-

hal yang 

berkaitan dengan 

merek tersebut, 

seperti kemasan, 

rasa, harga dan 

lain-lain.  

2) Keuntungan 

konsumen 

(cosumer 

benefits), 

merupakan 

kegunaan produk 

dari merek 

tersebut.  

3) Kepribadian 

merek (brand 

personality) 

merupakan 

asosiasi yang 

mengenai 

kepribadian 

sebuah merek 

apabila merek 

tersebut adalah 

 Lubis (2019) 
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manusia. 
Lokasi Menurut 

Trijumansyah, 

dkk. (2019) Lokasi 

merupakan aspek 

penting 

perusahaan dalam 

pemilihan lokasi 

yang mempunyai 

dampak permanen 

dan jangka 

panjang karena 

berkaitan dengan 

akses, visibilitas, 

lalu Lintas, tempat 

parkir, lingkungan, 

dan kompetisi 

sehingga 

mempengaruhi 

pertumbuhan 

usaha di masa 

mendatang. 

indikator 

variabel  lokasi 

yaitu : 

1. akses yang 

mudah 

dijangkau 

2. ekspansi 

(tersedianya 

lahan yang 

luas untuk 

melakukan 

perluasan),  

3. lingkungan 

daerah 

sekitar 

4. persaingan di 

lokasi 

sekitar, 

dan peraturan 

pemerintah 

 Trijumansyah, 

dkk. (2019) 

Keputusan 

pembelian 

Menurut Kurniawan 

(2019) Keputusan 

pembelian merupakan 

kegiatan indivudu 

yang secara langsung 

terlibat dalam 

pengambilan 

keputusan untuk 

melakukan pembelian 

terhadap suatu produk 

yang ditawarkan oleh 

penjual.  

. 

 

1. Keinginan 

untuk 

menggunakan 

produk 

2. Keinginan 

untuk membeli 

produk 

3. 

Memprioritaskan 

pembelian suatu 

produk 

4. Kesediaan 

untuk berkorban 

(waktu, biaya, 

dan tenaga) 

untuk 

mendapatkan 

suatu produk. 

 

 Kurniawan 

(2019) 
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3.5      Uji Validitas dan Reabilitas   

a.    Uji Validitas 

Uji validitas adalah uji instrument data yang dapat digunakan untuk 

mengetahui kecermatan suatu item dalam mengukur sesuatu item yang akan 

diukur. Suatu item dapat dinyatakan valid jika terjadi korelasi yang signifikan 

terhadap skor totalnya, hal ini dapat membuktikan bahwa adanya dukungan item 

tersebut dalam mengungkap suatu hal yang akan diungkap. Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan alat ukur Korelasi Pearsonuntuk menguji validitas. 

Kriteria yang digunakan adalah jika tingkat signifikan r hitung  yang didapatkan 

< 5% (0,05) maka dapat dikatakan valid (Priyatno, 2014;51) 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur 

yang biasanya berupa kuesioner. Uji reliabilitas merupakan lanjutan dari uji 

validitas dikarenakan item yang diuji adalah item yang valid saja. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakanCronbach Alphauntuk mengukur skala 

likert yang ada, dimana dalam pengujiannya hanya dilakukan terhadap item 

yang valid saja. Instrumen dinyatakan reliabel apabila memiliki batasan 0,6 

(Priyatno, 2014;64)  

3.6  Metode Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, karena 

variabel bebas yang digunakan lebih dari satu. Regresi linier berganda dapat 

digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap 
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variabel dependen (Priyatno,2014:160) Persamaan regresi linier berganda dengan 

tiga variabel independen sebagai berikut : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3+ e 

Keterangan : 

Y  : Keputusan Pembelian 

α  : Konstanta 

β1,β2, β3 : Koefisien Regresi 

X1  : Kualitas produk 

X2  : Citra Merek 

X3  : Lokasi 

e   : error 

 

a. Uji F 

Uji F dapat menunjukan apakah semua variabel independent terdapat 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependent. Cara melakukan Uji F: 

a. Jika nilai Sig< darilevel of significance sebesar 0,05 maka dapat disimpulkan 

variabel independent (X1, X2, X3) secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

dependent  (Y). 

b. Jika nilai Sig> dari level of significance sebesar 0,05, maka dapat disimpulkan 

variabel independent (X1, X2, X3) Secara simultan tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependent (Y) (Priyanto, 2014;157) 

b.      Uji t 

Uji t pada penelitian ini dapatdigunakan untuk mengetahui secara parsial 

variabel independent berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent. 
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Kriteria  yang digunakan pada pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan uji t sebagai berikut:  

1. Jika nilai Sig pada uji t<0,05 maka variabel independent secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai Sig pada uji t>0,05 maka variabel independent secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent.(Priyatno, 2018;144) 

c.   Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R
2
) 

Koefisien korelasi adalah nilai yang dapat menunjukkan seberapa erat 

hubungan antar variabel. Jika nilai koefisien korelasi semakin mendekati angka 1 

maka semakin kuat hubungan yang terjadi dan begitu juga sebaliknya, jika 

semakin nilai mendekati angka 0 maka semakin lemah hubungan antar variabel 

(Priyatno, 2014;155). 

Koefisien determinasi (R
2
) dapat menyatakan proporsi keragaman pada 

variabel terikat yang mampu dijelaskan oleh variabel bebasnya. Nilai R
2
 berkisar 

pada 0 - 1, jika nilai R
2
 mendekati angka 0 maka dapat menunjukkan pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikatnya semakin lemah dan begitu sebaliknya 

jika nilai R
2
mendekati angka 1 maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya semakin kuat (Priyatno, 2014;155). 

3.7  Uji Asumsi Klasik 

Menurut Priyatno (2014;890) uji asumsi klasik dapat digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikolinieritas, heteroskedastisitas 

dan linieritas pada model regresi. 
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*  Uji Normalitas Residual  

Uji Normalitas residual dapat digunakan untuk menguji nilai residual yang 

dihasilkan dari regresi apakah terdistribusi dengan normal atau tidak. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji one sample 

kolmogrov-smirnov. uji one sample kolmogrov-smirnov memiliki kriteria, Jika 

nilaiSig<0,05 maka dapat dinyatakan data residual tidak berdistribusi dengan 

normal, begitu juga sebaliknya jika hasil signifikasi > 0,05 maka dapat dinyatakan 

nilai residual berdistribusi dengan normal. Jika nilai residual berdistribusi dengan 

normal maka model regresi tersebut dapat dibilang baik (Priyatno, 2014;90). 

*  Uji Multikolinieritas  

UJi multikolinieritas adalah variabel independent dalam model regresi 

memilki hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Jika terjadi 

korelasi atau bahkan mendekati sempurna antara variabel independent maka 

model regresi tersebut dapat dikatakan tidak baik. Pada penelitian ini 

menggunakan ketentuan dengan melihat nilai VIF pada model regresi. Ketentuan 

yang digunakan adalah apabila nilai nilai VIF< 10 maka menunjukan tidak terjadi 

multikolinearitas, sebaliknya apabila nilai VIF> 10 maka terjadi multikolinieritas 

(Priyatno, 2014;99). 

* Heteroskedastisitas 

Heteroskesdatisitas adalah varian residual yang tidak sama dalam semua 

pengamatannya didalam model regresi. Metode yang digunakan dalam uji 

heteroskedastisitas di penelitian ini adalah menggunakan metode korelasi 

Spearman’s rho.Metode korelasi Spearman’s rho adalah mengkorelasikan 
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variabel independent dengan residualnya. Jika nilai signifikasi antara variabel 

independent dengan residualnya lebih dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa 

tidak terjadi heteroskesdatisitas (Priyatno, 2014;108). 

*  Uji Autokorelasi 

Menurut Priyatno (2014;146) uji autokorelasi dapat digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu 

korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan lain pada model 

regresi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan uji 

Durbin - Watson (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Jika angka DU < DW < 4-DU artinya  tidak terjadi autokorelasi.  

b. Jika angka DW < DL atau DW > 4-DU  artinya terjadi autokorelasi. 

c. Jika angka DL < DW < DU atau 4-DU < DW < 4-DL artinya tidak ada 

kepastian atau kesimpulan yang berarti.  

*  Uji Linieritas  

Uji linieritas dapat digunakan untuk mengetahui linieritas sebuah data, 

apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier (garis lurus) atau 

tidak.Pada penelitian ini menggunakan test for linearity pada spss 

denganmenggunakan taraf signifikasi 0,05. Dua variabel dinyatakan memiliki 

hubungan yang linier apabila signifikasi kurang dari 0,05 (Priyatno, 2014;79) 

 

 

 

 


