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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kuantitatif untuk menentukan faktor faktor apa saja yang menjadi faktor pembentuk 

keputusan pembelian booth di BOCA. Untuk menguji keterkaitan antar variabel 

dalam model penelitian, peneliti menggunakan metode Confirmatory Factor Analysis 

(CFA) dengan bantuan software SmartPLS 3.0. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen BOCA yang pernah membeli 

atau menyewa booth BOCA di wilayah Surabaya karena pengambilan keputusan 

dalam membeli booth di BOCA sepenuhnya bergantung pada suara dari konsumen 

BOCA. Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  83 orang. 

Penelitian ini menggunakan rancangan sampel nonprobabilitas atau 

nonprobability sampling dengan teknik sampling berupa sampel jenuh. Dalam sampel 

jenuh, semua anggota populasi dijadikan sampel dalam penelitian. Oleh karena itu, 

jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 83 sampel.  

3.3 Jenis Data, Sumber Data dan Skala Pengukuran  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dari hasil pembagian kuisioner yang dibagikan 

kepada responden yaitu 83 sampel yang merupakan orang yang membeli atau 
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menyewa booth di BOCA. Sedangkan data sekunder berasal dari sumber-sumber 

yang sudah ada seperti buku, jurnal, grafik atau tabel dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini (Sugiyono, 2012). Skala 

pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Menurut 

Kuncoro (2013), skala Likert di gunakan dengan memberi score yaitu : sangat tidak 

setuju (1), tidak setuju (2), cukup setuju (3), setuju (4), sangat setuju (5). 
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3.4 Variabel dan Definisi Operasional 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variab

el 

Definisi 

Konseptual 

Indikator Definisi Operasional Sumbe

r 

Price Harga merupakan 

suatu nilai yang 

ditukar oleh 

pelanggan untuk 

mendapat manfaat 

dari produk yang 

telah 

didapatkannya 

atau jumlah uang 

yang harus 

dikeluarkan untuk 

mendapatkan 

produk (Rahardi 

dan Wiliasih, 

2016). 

1.Harga sesuai 

dengan yang 

disampaikan  

2.Keterjangkaua

n harga 

3.Kesesuaian 

harga dengan 

kualitas produk 

4.Daya saing 

harga  

5.Kesesuaian 

harga dengan 

manfaat 

1.1 BOCA 

memberikan potongan 

harga sesuai dengan 

yang ditawarkan 

1.2 Harga produk 

BOCA sesuai dengan 

daya beli konsumen 

1.3 Harga produk 

BOCA sesuai dengan 

kualitas yang 

diberikan 

1.4 Harga produk 

BOCA sangat 

kompetitif dengan 

yang lain 

1.5 Harga produk 

BOCA sesuai dengan 

manfaat dari fasilitas 

yang saya dapatkan 

(Tandju

ng, 

2004:7

8) 

dalam 

Achida

h, et al., 

2016; 

Khusu

ma, 

2016) 

Tangibl

e 

Tangible adalah 

wujud penampilan 

fisik yang tampak 

seperti fasilitas 

fisik, pegawai, 

peralatan, 

komponen yang 

dipasang dan akan 

diterima oleh 

konsumen 

sehingga dapat 

memberikan kesan 

1.Interior outlet 

2.Penampilan 

fisik 

2.1 Booth BOCA 

sesuai dengan order 

dari konsumen 

2.2 Hasil jadi produksi 

booth di BOCA rapi 

2.3 Booth BOCA yang 

di delivery selalu 

tertata dengan baik 

(Tjoano

to dan 

Kunto, 

2013 

dalam 

Alaan,2

016; 

Sutrisn

o, 

2015) 
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yang positif dan 

membuat 

konsumen terkesan 

(Tjoanoto dan 

Kunto, 2013 dalam 

Alaan, 2016). 

Quality 

of 

Service 

Kualitas layanan 

merupakan salah 

satu hal yang 

menjadi 

pertimbangan bagi 

konsumen dalam 

memilih sebuah 

produk (Erinda, et 

al., 2016). 

 

1.Keandalan 

2.Responsivenes

s (daya tanggap) 

3.Assurance 

(kepastian) 

4.Empathy 

5.Tangible 

(berwujud) 

3.1 BOCA 

menampilkan contact 

person yang bisa 

dihubungi dengan 

jelas 

3.2 Penjual 

memberikan informasi 

yang tanggap sehingga 

saya menggunakan 

produk BOCA 

3.3 BOCA 

memberikan jaminan 

berupa perbaikan 

booth jika produksi 

booth tidak sesuai 

pesanan (cacat) 

3.4 Penjual BOCA 

mampu memahami 

apa yang saya 

butuhkan 

3.5 Penjual BOCA 

berkomunikasi dengan 

bahasa yang sopan 

(Tjoano

to dan 

Kunto, 

2013 

dalam 

Alaan,2

016; 

Marami

, 2018) 

Brand Merek adalah 

salah satu aset 

perusahaan yang 

tak berwujud 

namun mahal 

harganya karena 

merek 

1. Merek produk 

2. Kekuatan 

merek 

3. Keunikan 

merek 

4.1 Apabila 

menyebutkan jasa 

penyewaan dan 

pembuatan booth, 

yang saya ingat adalah 

BOCA 4.2 Apabila 

menyebutkan jasa 

(Simam

ora dan 

Kusmiy

ati, 

2017; 

Tamara
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berpengaruh 

terhadap omset 

penjualan suatu 

perusahaan 

(Hakim dan 

Saragih, 2019) 

4. Kualitas 

merek 

penyewaan dan 

pembuatan booth, 

yang saya ingat 

pertama kali adalah 

merek BOCA 

4.3 Produk booth 

merek BOCA 

menyediakan berbagai 

variasi booth sesuai 

kebutuhan konsumen 

4.4 Produk booth 

merek BOCA dikenal 

sebagai booth yang 

praktis digunakan 

sehingga memudahkan 

konsumen 

, 2017) 

Quality 

of 

Product 

Kualitas produk 

adalah kecakapan 

suatu produk untuk 

dapat memberikan 

hasil yang sesuai 

atau bahkan lebih, 

dari apa yang 

menjadi keinginan 

pelanggan (Kotler 

dan Keller dalam 

Hakim dan 

Saragih, 2019). 

1. Kinerja  

2. Daya tahan 

3.Kesesuaian 

dengan 

spesifikasi 

4. Fitur 

5. Reliabilitas  

5.1 Produk BOCA 

dapat memberikan 

kenyamanan berjualan 

secara maksimal 

karena praktis 

digunakan 

5.2 Produk BOCA 

kuat digunakan dalam 

segala medan 

5.3 Produk BOCA 

sesuai dengan standart 

quality yang 

ditawarkan 

5.4 Body booth BOCA 

fleksibel (dapat 

dibongkar pasang) 

untuk berjualan  

5.5 Bahan yang 

digunakan booth 

(Tamen

gkel, et 

al, 

2018; 

Khusu

ma, 

2016) 
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BOCA dapat bertahan 

lama  sehingga tidak 

mudah rusak 

Sumber : Data Diolah (2019) 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode angket 

atau kuisioner. Menurut Sugiyono (2017:14), angket atau kuisioner adalah teknik 

pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan berupa 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuisioner yang telah terisi, akan 

dikumpulkan dan kemudian dianalisis menggunakan program SMARTPLS.  

3.6  Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Confirmatory 

Factor Analysis CFA). Confirmatory Factor Analysis (CFA) merupakan cara 

pengujian seberapa baik variabel yang diukur mewakili jumlah konstruk yang lebih 

sedikit. Dengan CFA, peneliti harus menentukan jumlah faktor yang ada untuk satu 

set variabel dan faktor mana dalam setiap variabel  yang akan memuat sebelum hasil 

dapat dihitung dan CFA digunakan untuk memberikan uji konfirmasi teori 

pengukuran.  
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3.6.1 First Order Confirmatory Factor Analysis 

 Menurut Ghozali dan Latan (2015:87), First Order Confirmatory Factor 

analysis merupakan variabel laten yang diukur oleh beberapa variabel indikator atau 

variabel yang dapat diukur secara langsung dan digunakan untuk menguji 

dimensionalitas suatu konstruk. Langkah-langkah dari First Order CFA adalah 

sebagai berikut : 

1. Uji Validitas 

Terdapat 2 bentuk dalam uji validitas yaitu validitas convergent dan validitas 

discriminant. Dalam validitas convergent yang harus diperhatikan adalah 

sebagai berikut : 

a. Nilai loading factor yang dianjurkan dalam penelitian konfirmatori 

adalah > 0,50. 

b. Nilai Average Variance Extracted (AVE) yang dianjurkan dalam 

penelitian konfirmatori adalah > 0,50. 

Sedangkan dalam validitas discriminant, hal yang harus diperhatikan adalah 

sebagai berikut : 

a. Nilai dari cross loading yang dianjurkan adalah > 0,70 bagi setiap 

variabel. 

b. Nilai yang dianjurkan dari akar kuadrat AVE adalah > korelasi antar 

konstruk laten. 

2. Uji Reliabilitas 
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a. Pada penelitian konfirmatori, nilai yang dianjurkan untuk Cronbach’s 

Alpha adalah > 0,70. 

b. Pada penelitian konfirmatori, nilai yang dianjurkan untuk Composite 

Reliability adalah > 0,70. 

3. Untuk menentukan signifikansi indikator pada konstruk adalah dengan 

melihat nilai dari Outer Weight dan nilai signifikansi T statistic. Syarat dari 

nilai signifikansi T statistic adalah > 1,96. 

3.6.2 Second Order Confirmatory Factor Analysis 

 Menurut Ghozali dan Latan (2015:118), Second Order Confirmatory Factor 

Analysis merupakan proses uji second order konstruk dimana proses uji tersebut akan 

melalui dua tahap yaitu analisis dari konstruk laten dimensi ke setiap indikatornya 

dan analisis dari konstruk laten ke konstruk dimensinya. Langkah-langkah dalam 

Second Order Confirmatory Factor Analysis adalah sebagai berikut : 

a. Uji Signifikansi 

Langkah uji signifikansi digunakan  untuk mengetahui signifikansi pengaruh 

first order konstruk terhadap second order konstruk dengan melihat hasil dari 

nilai T statistics. Apabila nilai T statistics > 1,96 maka first order konstruk 

berpengaruh signifikan terhadap second order konstruk. 

 


