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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015), 

pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada 

pengujian hipotesis kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif karena menggunakan hipotesis dan disertai 

dengan pengujian statistik. Dalam penelitian ini, peneliti ingin membuktikan  

adanya pengaruh dan hubungan serta menguji berdasarkan teori dari variabel yang 

diteliti. Variabel yang diteliti yaitu variabel independen pada penelitian ini adalah 

persepsi harga dan promosi penjualan. Sedangkan variabel dependen pada 

penelitian ini adalah minat beli dengan objek yang diteliti adalah Butuhbaju. 

 

3.2 Populasi dan Sampel  

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 (Suryani dan Hendryadi, 2015). 

Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah masyarakat yang tinggal atau sedang ada di 

Surabaya, sehingga jumlahnya tidak bisa diidentifikasi. Penelitian ini menggunakan 

metode non probability sampling, di mana menurut Suryani dan Hendryadi (2015) 

teknik pengambilan sampelnya tidak memberikan peluang bagi setiap unsur 

(anggota) populasi untuk terpilih menjadi sampel. Teknik penentuan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling karena pengambilan 
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anggota sampel diambil dengan memperhatikan strata syarat tertentu (Sugiyono, 

2015). Syarat yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini 

adalah anggota komunitas yang ada di Surabaya. 

Menurut Sugiyono (2015) dalam penentuan jumlah sampel pada populasi 

yang tidak bisa diidentifikasi jumlahnya, maka tidak bisa menggunakan rumus 

slovin yang diketahui jumlah populasinya, sehingga dalam kasus ini didapati rumus 

sebagai berikut: 

 

 

 

   n = 96 

Keterangan: 

n = besar sampel 

Z = mengacu pada nilai z (nilai kepercayaan), dengan tingkat kepercayaan 

95%  nilai distribusi normal standar didapatkan 1,96 

p (1-p) = variasi populasi dinyatakan dalam bentuk proporsi, karena disini jumlah 

populasi tidak diketahui diasumsikan heterogen dengan proporsi 50:50, 

maka 0,5x0,5 = 0,25 

E = nilai eror sebesar 10% (0,1), karena jumlah populasi yang banyak 

memungkinkan semakin besar 

 

 

n =  Z2 x p (1-p) 
E2 

n =  (1,96)2 x 0,5 x 0,5 
    (0,1)2 
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3.3 Jenis Data, Sumber Data dan Skala Pengukuran 

3.3.1 Data Primer 

Menurut Sugiyono (2015) 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. 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai 

data primer dengan menyebarkan angket kepada sampel yang telah ditentukan. 

Menurut Ghozali (2016), kuesioner adalah teknik mengumpulkan data dengn 

menggunakan pernyataan mengenai indikator variabel yang digunakan dalam 

penelitian. Jenis pertanyaan pada kuesioner yang digunakan adalah pertanyaan 

tertutup yang mana jawaban sudah disediakan dengan skala likert, yaitu skala 

yang berisi pernyataan sistematis untuk menunjukkan sikap responden terhadp 

indikator. Nilai yang digunakan dalam skala likert adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Tabel skala Likert 
Nilai Pilihan Jawaban 
1 Sangat Tidak Setuju (STS) 
2 Tidak Setuju (TS) 
3 Netral (N) 
4 Setuju (S) 
5 Sangat Setuju (SS) 

        Sumber : Data diolah penulis (2019) 

 

3.3.2 Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2015) data sekunder didapatkan dengan cara tidak 

langsung atau melalui perantara dan sifatnya saling melengkapi. Data sekunder 

yang digunakan adalah data-data yang diperoleh dari Perusahaan 
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(Butuhbaju.com), buku, internet, jurnal, dan lainnya untuk mendapatkan 

informasi yang bersifat teoritis. 

 

3.4 Variabel dan Definisi Opersional 

Tabel 3.2 Tabel Definisi Operasional Variabel 
Variabel Definisi 

Konseptual 
Indikator Definisi Operasional Sumber 

Persepsi 
Harga 

Menurut 
Rangkuti 
(2015), 

persepsi harga 
adalah 

bagaimana 
cara 

konsumen 
melihat harga 
sebagai harga 
yang tinggi, 
rendah dan 

adil. 

1. Harga 
produk 
yang 
terjangkau 

2. Harga 
sebanding 
dengan 
kualitas 
produk 

3. Perbedaan 
harga 
dengan 
pesaing 
lainnya 

4. Harga 
sesuai 
dengan 
manfaat 
yang 
didapat 

 

1. Harga produk ButuhBaju memiliki 
terjangkau bagi saya. 

2. Harga produk ButuhBaju sesuai 
dengan jenis bahan yang 
digunakan 

3. Produk ButuhBaju memiliki 
kualitas bahan yang sesuai dengan 
harga yang ditetapkan 

4. Harga yang ditetapkan oleh 
ButuhBaju sesuai dengan kualitas 
jahit yang diberikan 

5. ButuhBaju memiliki harga yang 
bersaing dengan kompetitor lain 

6. Bila dibandingkan dengan 
kompetitor lain, produk dari 
ButuhBaju tidak kalah bagus 
dengan produk kompetitor yang 
memiliki harga lebih mahal 

7. Produk ButuhBaju memiliki 
manfaat yang sesuai dengan harga 
yang ditetapkan 

Kotler dan 
Armstrong 
(dalam 
Suarjana dan 
Suprapti, 
2018) 

Promosi 
Penjualan 

Menurut 
Kotler dan 

Keller (2016), 
promosi 

penjualan 
adalah 

kegiatan 
promosi yang 

dirancang 
untuk 

menstimulasi 
pembelian 
yang lebih 
cepat atau 
lebih besar 
atas produk 

atau jasa 
tertentu oleh 
konsumen 

atau 
perdagangan. 

 

1. Attention,  
2. Interest  
3. Desire  
4. Action  

1. Promosi yang dilakukan 
ButuhBaju mampu menarik 
minat saya untuk memperhatikan 
promo tersebut 

2. Promosi yang dilakukan 
ButuhBaju mampu menarik 
perhatian saya untuk mengetahui 
lebih dalam tentang produk 
tersebut 

3. Saya tertarik pada produk 
ButuhBaju dengan melihat 
promosi / iklan yang ditampilkan 
ButuhBaju di Media Sosial 

4. Iklan yang ditampilkan pada 
media promosi ButuhBaju 
menarik sehingga saya percaya 
pada produk ButuhBaju 

 

Yoebrilianti 
(2018) 
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Variabel Definisi 
Konseptual 

Indikator Definisi Operasional Sumber 

Promosi 
Penjualan 

  5. Dengan melihat promosi dari 
ButuhBaju, saya tertarik untuk 
membeli produk dari ButuhBaju 

6. Iklan yang ditampilkan 
ButuhBaju memberikan alasan 
untuk saya harus membeli produk 
tersebut 

7. Promosi dari ButuhBaju mampu 
meyakinkan saya untuk sesegera 
mungkin melakukan pembelian 
produk ButuhBaju 

 

Minat Beli Menurut 
Hasan (2014), 

minat beli 
adalah 

kecenderunga
n konsumen 

untuk 
membeli suatu 

produk atau 
mengambil 

tindakan yang 
berhubungan 

dengan 
keputusan 

membeli yang 
diukur dari 

tingkat 
kemungkinan 

konsumen 
melakukan 
transaksi. 

 

1. Tertarik 
mencari 
informasi 
tentang 
produk 

2. Memperti
mbangkan 
untuk 
membeli 

3. Tertarik 
untuk 
mencoba 

4. Ingin 
mengetahu
i produk 

5. Ingin 
memiliki 
produk 

 

1. Saya  berminat untuk mencari 
informasi tentang produk 
ButuhBaju dalam waktu dekat 

2. Saya berminat untuk 
mempertimbangkan produk 
ButuhBaju dibandingkan produk 
konveksi lainnya 

3. Saya berminat untuk memilih 
produk ButuhBaju meskipun 
merek lain memiliki produk 
yang lebih baik 

4. Saya berminat untuk mencoba 
produk ButuhBaju 

5. Saya  berminat untuk 
mengetahui produk ButuhBaju 
lebih dalam sebelum saya 
melakukan transaksi 

6. Saya berminat untuk membeli 
produk ButuhBaju 

7. Saya berminat untuk membeli 
produk ButuhBaju karena saya 
tertarik dengan produk 
ButuhBaju. 

Schiffman 
dan Kanuk 

(dalam 
Randi, 2016) 

Sumber : Data diolah 
 
 
3.5 Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis 

3.5.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk menguji kelayakan kuesioner 

untuk digunakan sebagai instrumen penelitian. Menurut Suryani dan Hendryadi 

(2015) 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 
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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.   

Reliabilitas atau reliable menurut Ghozali (2016) 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 Ghozali (2016), 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 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 Linieritas 

Menurut Suryani dan Hendryadi (2015), uji lineritas ini bertujuan untuk 

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 
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disimpulkan bahwa antara variabel bebas dan variabel terikat terdapat hubungan 

yang linear. 

 

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas 

Menurut Suryani dan Hendryadi (2015), suatu model regresi sebaiknya 

tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling 

berkorelasi, 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. 

 

3.5.2.3 Uji Normalitas 

Menurut Sugiyono (2015), Uji normalitas untuk menguji apakah nilai 

residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Metode 

yang digunakan adalah metode grafik, yaitu dengan melihat penyebaran data pada 

sumber diagonal pada grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized. Jika 

titik-titik pada plot di dekat atau mengikuti garis diagonal, maka dapat dikatakan 

penyebaran data normal. Sementara itu jika titik-titik pada plot menyebar dan tidak 

mengikuti garis diagonal, maka dapat dikatakan penyebaran data tidak normal. 

 

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2016) Uji Heteroskedastitas adalah varian residual yang 

tidak sama pada semua pengamatan didalam model regresi. Regresi yang baik 
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seharusnya tidak terjadi heterokedastitas. Metode yang digunakan dalam uji 

heteroskedastitas dengan metode grafik yaitu dengan melihat pola titik-titik pada 

grafik regresi. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti membuat gelombang, melebar 

kemudian menyempit serta  titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastitas. 

 

 

3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda berfungsi untuk mengetahui seberapa besar 

dan arah pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2015). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah persepsi harga dan promosi penjualan, 

sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah minat. 

Perhitungan regresi linear berganda dihitung sebagai berikut, yaitu : 

Y= α + β1X1 + β2X2 + ɛ 

Keterangan : 

Y  = Variabel Minat Beli 

X1  = Variabel Persepsi Harga 

X2  = Variabel Promosi Penjualan 

α  = Konstanta 

β1 β2 = Koefisien regresi 

ɛ  = Error 
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3.5.3.1 Uji Kelayakan Model (Uji F) 

 Uji kelayakan model digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi 

sampel dalam menaksir nilai aktual (Ghozali, 2016). Uji statistik F adalah uji 

pengaruh simultan digunakan untuk mempengaruhi apakah variabel independen 

secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen 

dengan dasar pengambilan keputusan menggunakan angka probabilitas 

signifikansi, apabila probabilitas signifikansi < 0,05 maka model penelitian layak 

digunakan (Ghozali, 2016). 

 

3.5.3.2 Uji Signifikansi Individual (Uji t) 

Uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu variabel 

bebas/ independen secara individual terhadap variabel terikat/ dependen (Sugiyono, 

2015). Dengan dasar pengambilan keputusan menggunakan angka probabilitas 

signifikansi, apabila probabilitas signifikansi < 0,05 maka variabel independen 

berpengaruh secara parsial atau secara individu dari variabel bebas terhadap terikat. 

 

3.5.3.3 Koefisien Korelasi (R)  

Tujuan dari koefisien korelasi adalah untuk mencari hubungan dan 

membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila kedua variabel berbentuk 

interval atau ratio (Ghozali, 2016). 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. 
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3.5.3.4 Koefisien Determinasi (R²)  

Kegunaan dari 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 (Ghozali, 

2016). 

 


