
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, pendekatan kuantitatif adalah suatu 

pendekatan penelitian yang berfokus pada pengujian hipotesis kemudian dapat ditarik suatu 

kesimpulan (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti ingin membuktikan apakah ada 

pengaruh dari variabel yang diteliti. Variabel yang diteliti yaitu variabel bebas atau variabel 

independen harga dan kualitas produk. Sedangkan variabel terikat atau dependen pada 

penelitian ini adalah keputusan pembelian dengan objek yang diteliti adalah Stay Apparel. 

 

3.2 Populasi dan Sampel  

Menurut Sugiyono (2017), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri astas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah 

konsumen yang sudah pernah membeli produk Stay Apparel. Sejak berdiri pada tahun 2015, 

diperkirakan jumlah konsumen yang pernah membeli produk Stay Apparel berjumlah 240 

konsumen, angka tersebut diambil dari jumlah konsumen yang bisa didapatkan dari data 

penjualan Stay Apparel sejak tahun 2015 hingga 2018. 

Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode non probability sampling, 

di mana menurut Sugiyono (2017) teknik pengambilan sampelnya tidak memberikan peluang 

bagi setiap unsur populasi untuk terpilih menjadi sampel. Teknik penentuan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling karena pengambilan anggota sampel 

diambil dengan memperhatikan strata syarat tertentu (Sugiyono, 2017). Syarat yang digunakan 

untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah sudah pernah membeli produk Stay 

Apparel. Jumlah sampel yang diteliti ditentukan dengan teori dari Hair et al. (2014) yaitu 



jumlah sampel minimal adalah 5-10 kali dari jumlah indikator. Jumlah indikator yang ada pada 

penelitian di indikator variabel X1 berjumlah 4, pada indikator variabel X2 berjumlah 7 dan 

pada indikator variabel Y berjumlah 3. Maka dengan demikian, penulis mengalikan jumlah 

total indikator 14 dikalikan dengan 5 maka jumlah sampel total adalah 70 sampel 

 

3.3 Jenis Data, Sumber Data dan Skala Pengukuran 

3.3.1 Data Primer 

Menurut Sugiyono (2017) data primer adalah data yang didapat dari tangan pertama 

yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan 

data langsung sebagai informasi yang dicari, Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan 

adalah pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala likert. Menurut Sugiyono 

(2017), kuesioner adalah teknik mengumpulkan data dengan menggunakan pernyataan-

pernyataan mengenai indikator variabel yang digunakan dalam penelitian. Jenis pernyataan 

pada kuesioner yang digunakan adalah pernyataan tertutup yang mana jawaban sudah 

disediakan dengan skala likert, yaitu skala yang berisi pernyataan sistematis untuk 

menunjukkan sikap responden terhadp indikator. Dalam penelitian ini menggunakan skala satu 

sampai empat, menurut Felix dan Putranto (2018) menggunakan skala satu sampai dengan nilai 

empat dikarenakan menghindari jawaban netral, maka tidak menggunakan nilai satu sampai 

dengan lima yang menggunakan nilai netral, adapun skor untuk jawaban pernyataan-

pernyataan kuesioner adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Tabel skala Likert 
Nilai Pilihan Jawaban 

1 Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 Tidak Setuju (TS) 

4 Setuju (S) 

5 Sangat Setuju (SS) 



        Sumber : Felix dan Putranto (2018) 
 
 
3.4 Variabel dan Definisi Operasional 

Tabel 3.2 Tabel Definisi Operasional Variabel 
Variabel Definisi Konseptual Indikator Definisi Operasional Sumber 

Harga Menurut Kotler dan 
Keller (2016) harga 
adalah nilai yang 
menyatakan 
sejumlah uang yang 
dibebankan atas 
sebuah produk 
maupun jasa 

1. Keterjangkau
an harga 

2. Kesesuaian 
harga dengan 
kualitas 
produk 

3. Daya Saing 
Harga 

4. Kesesuaian 
harga dengan 
manfaat 
 

1. Produk Stay Apparel 
memiliki harga yang 
terjangkau. 

2. Produk Stay Apparel 
memiliki kualitas 
yang sesuai dengan 
harga yang 
ditetapkan 

3. Stay Apparel 
memiliki harga yang 
bersaing dengan 
kompetitor lain 

4. Produk Stay Apparel 
memiliki manfaat 
yang sesuai dengan 
harga yang 
ditetapkan 

Sari dan 
Nuvriasari 

(2018) 

Kualitas 
Produk 

Menurut Kotler dan 
Keller (2016), 
kualitas produk 
adalah kemampuan 
sebuah produk 
dalam memberi 
hasil yang sesuai 
bahkan melebihi 
dari apa yang 
diinginkan 
konsumen  

1. Bentuk  
2. Ciri-ciri 

Produk  
3. Kinerja  
4. Kesesuaian  
5. Ketahanan  
6. Kehandalan  
7. Desain  

1. Stay Apparel 
memproduksi baju 
dengan potongan dan 
jahitan yang rapi 

2. Bahan yang 
digunakan Stay 
Apparel untuk 
memproduksi baju 
memiliki bahan yang 
unik 

3. Baju yang diproduksi 
Stay Apparel nyaman 
dipakai 

4. Produk Stay Apparel 
memiliki kualitas 
yang sesuai dengan 
yang dijanjikan 

5. Produk Stay Apparel 
dapat digunakan 
dalam waktu yang 
cukup lama 

6. Bahan yang 
digunakan Stay 
Apparel tidak mudah 
rusak (sobek, jahitan 
lepas, 
memuai/molor) 

7. Desain Produk Stay 
Apparel menarik 

Arianto 
dan 

Patilaya 
(2018) 

Keputusan 
Pembelian 

Menurut Efendi 
(2017), keputusan 
pembelian adalah 
keputusan yang 
dibuat oleh 

1. Produk yang 
dijual sesuai 
dengan 
keinginan 
konsumen  

1. Saya membeli 
produk Stay Apparel 
karena sesuai dengan 
apa yang saya 
inginkan 

Gain et al. 
(2017) 

 



konsumen untuk 
memilih sebuah 
merek dalam 
produk atau jasa 

 

2. Memberikan 
prosedur 
pembelian 
yang mudah 
bagi 
konsumen  

3. Konsumen 
ingin 
melakukan 
pembelian 
kembali. 
 

2. Saya membeli 
produk Stay Apparel 
karena Stay Apparel 
memberikan 
prosedur pembelian 
yang mudah 

3. Saya berminat untuk 
melakukan 
pembelian kembali di 
Stay Apparel 

Sumber : Data diolah 
 
 
3.5 Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis 

3.5.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Uji validitas dan reliabilitas adalah pengujian terhadap layak dan valid sebuah 

kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian dinyatakan valid bila terdapat 

kesamaan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Data disebut valid 

berarti data yang diperoleh melalui kuesioner dapat menjawab tujuan dari penelitian. Untuk 

mengukur validitas digunakan korelasi pearson product moment. Jika koreasi pearson product 

moment antara masing masing pernyataan dengan skor total menghasilkan nilai signifikansi 

<0,05 (α=5%), maka item pernyataan dinyatakan valid (Sugiyono, 2017).   

Uji Reliabilitas menurut Sugiyono (2017) adalah instrument penelitian berupa 

kuesioner yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama. Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk melakukan 

pengujian validitas, pengujian ini perlu dilakukan meskipun instrumen sudah valid. Menurut 

Sugiyono (2017), pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran 

sekali saja dengan SPSS uji statistik koefisien cronbach alpha dengan syarat dikatakan reliable 

jika nilai cronbach alpha adalah >0,60. 

 



3.5.2 Uji Hipotesis  

3.5.2.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda berfungsi untuk mengetahui seberapa besar dan arah 

pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2017). Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah harga dan kualitas produk, sedangkan variabel terikat pada 

penelitian ini adalah keputusan pembelian. 

Perhitungan regresi linear berganda dihitung sebagai berikut, yaitu : 

Y= β0 + β1X1 + β2X2 + ε 

Keterangan : 

Y  = Variabel Keputusan Pembelian 

X1  = Variabel Harga 

X2  = Variabel Kualitas Produk 

β0  = konstanta 

β1 β2 = Koefisien regresi 

ε  = Standar Error 

 

3.5.2.2 Uji Signifikansi Individual (Uji t) 

Menurut Ghozali (2018), Uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh 

suatu variabel bebas/ independen secara individual terhadap variabel terikat/ dependen. 

Dengan dasar pengambilan keputusan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu: 

a. Apabila probabilitas signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

b. Apabila probabilitas signifikansi > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 



3.5.2.3 Koefisien Korelasi (R)  

Menurut Ghozali (2018), pengujian koefisien korelasi adalah uji untuk mencari 

hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila kedua variabel berbentuk 

interval atau ratio. Jika angka koefisien korelasi menghasilkan nilai positif, maka kedua 

variabel mempunyai hubungan yang searah atau disebut dengan korelasi positif, maka variabel 

bebas mengalami kenaikan maka variabel terikat juga mengalami kenaikan. 

 

3.5.2.4 Koefisien Determinasi (R²)  

Menurut Ghozali (2018), Uji koefisien determinansi (R²) adalah untuk mengukur 

seberapa jauh model dapat menerangkan variasi dari variabel yang independen. Nilai yang 

dipakai dalam sebuah koefisien determinasi adalah seberapa besar nol hingga satu. Jika nilai 

R² yang kecil, artinya kemampuan dari variasi variabel independen dalam menjalankan semua 

variasi variabel sangatlah terbatas. Oleh sebab itu, jika nilai koefisien mendekati satu, maka 

variabel independen memberikan informasi yang mendekati sempurna di mana informasi 

tersebut adalah yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik  

3.5.3.1 Uji Normalitas 

Menurut Priyatno (2014), Uji normalitas merupakan pengujian untuk mengetahui 

apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Metode yang 

digunakan adalah pengujian statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov dengan syarat nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data yang 

terdistribusi tidak normal. 

 



3.5.3.2 Uji Linieritas 

Menurut Priyatno (2014), uji linieritas digunakan untuk mengetahui linieritas data, 

yaitu apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Uji ini digunakan 

sebagai prasyarat dalam analisis korelasi pearson atau regresi linear. Pengujian menggunakan 

aplikasi SPSS dengan menggunakan test of linearity pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel 

dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila nilai signifikansi dari linearity kurang dari 

0,05 dan nilai signifikansi dari deviation from linearity lebih dari 0,05. 

 

3.5.3.3 Uji Multikolinieritas 

Menurut Priyatno (2014), multikolinieritas adalah keadaan di mana pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel 

independen. Pada regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau 

mendekati sempurna di antara variabel bebas.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. 

 

3.5.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Priyatno (2014), heteroskedastisitas adalah kondisi di mana dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari nilai residual pada suatu pengamatan e pengamatan 

yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Berbagai macam 

uji heteroskedastisitas yaitu dengan uji glejser, melihat pola titik pada scatterplots ataupun 

dengan uji korelasi spearman’s rho. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan 

menggunakan uji Glejser. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. 



Heterokedastisitas dideteksi dengan melihat nilai signifikansi, jika nilai signifikansi > 0,05 

maka tidak terjadi heterokedastisitas dan juga sebaliknya. 

 


