
BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Silalahi 

(2015:22) mengatakan bahwa metode penelitian kuantitatif adalah satu tipe 

penelitian yang menjelaskan fenomena sosial melalui pengumpulan data numerik 

(data kuantitatif) yang dianalisis menggunakan statistik tertentu. Jadi, istilah 

quantitative methods digunakan untuk menunjukkan pada metode dan teknik 

statistik yang diterapkan untuk masalah – masalah yang nyata. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Menurut Silalahi (2015:372) populasi merupakan jumlah dari total seluruh 

unit atau elemen yang penyelidik inginkan dan seluruh elemen dari mana sampel 

dipilih. Populasi dapat berupa apapun termasuk berupa organisme, orang, atau 

sekelompok individu, masyarakat, organisasi, ataupun benda dari mana sampel 

akan diambil untuk diukur. Seluruh masyarakat di Surabaya Barat yang berumur 

lebih dari 17 tahun adalah populasi dari penelitian ini, di mana jumlah populasinya 

belum diketahui secara pasti sehingga disebut populasi tak terhingga (infinite 

population).  

3.2.2 Sampel 

Menurut Silalahi (2015:372) sampel adalah sebagian dari jumlah populasi 

yang akan dipilih dengan cara tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik non 



probability sampling. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teknik purposive 

sampling sebagai teknik samplingnya dimana sampel diambil dari populasi yang 

telah memenuhi kriteria yang ada. Sampel ditentukan dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1. Bertempat tinggal di Surabaya Barat karena Cucu masih berfokus pada 

daerah tersebut 

2. Pria dan wanita usia diatas 17 tahun yang merupakan usia yang sudah 

dianggap dewasa 

Menurut Hair et al. (2017:101, dalam Pratita, Heri Pratikto, & Sutrisno, 

2018) jumlah sampel tidak bisa dianalisis faktor jika jumlahnya kurang dari 50, 

sampel harus berjumlah 100 atau lebih sebagai aturan umum, jumlah sampel 

minimal adalah setidaknya lima kali dan akan lebih diterima apabila jumlah 

sampelnya 10 kali dari jumlah variabel yang akan diteliti dan dianalisis. Sehingga 

dalam penelitian ini terdapat 11 total indikator dikalikan 10 kali sehingga terdapat 

110 responden untuk mengurangi kesalahan. Namun, penelitian ini menggunakan 

sampel 210 responden untuk lebih mengurangi tingkat kesalahan. 

3.3 Jenis Data, Sumber Data, dan Skala Pengukuran 

3.3.1 Data Primer 

 Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kuesioner. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari 

sumber asli. Data primer ini diperoleh melalui kuesioner yang dilakukan oleh 



peneliti dengan cara menyebarkan kuesioner ini kepada masyarakat Surabaya Barat 

yang berumur 17 tahun keatas. 

3.3.2 Data Sekunder 

 Selain data primer, peneliti menggunakan data sekunder yaitu data yang 

tidak langsung, data sekunder dapat berupa dokumentasi dan data laporan yang 

dimiliki Cucu. 

3.3.3 Skala Pengukuran 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap Setuju sampai Tidak Setuju 

ditunjukan sebagai berikut:  

Tabel 3. 1 Indikator Penilaian Kuesioner 

Indikator Penelitian Skor 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Setuju (S) 3 

Sangat Setuju (SS) 4 

Sumber: (Suliyanto, 2018:134) 

 

 

 

 

 



 

 

3.4 Variabel dan Definisi Operasional 

Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel 

Sumber: Data diolah (2019) 
Variabel Definisi 

Konseptual 

Indikator Definisi Opearasional Sumber 

Kualitas 

Produk 

Kualitas 

makanan 

merupakan 

suatu tingkatan 

dalam 

konsistensi 

kualitas menu 

yang dicapai 

dengan 

penetapan suatu 

standard produk 

dan kemudian 

mengecek poin- 

poin yang harus 

dikontrol untuk 

melihat kualitas 

yang ingin 

dicapai. 

Indikator– indikator 

kualitas produk 

yaitu: 

1. Kualitas dalam 

hal rasa  

2. Kuantitas atau 

porsi 

3. Variasi menu 

dan variasi 

jenis makanan 

yang 

ditawarkan  

4. Cita rasa yang 

khas  

 

1. Saya membeli produk Cucu 

karena memiliki kualitas 

produk yang enak 

2. Saya membeli produk Cucu 

karena memiliki kuantitas 

atau porsi yang sesuai 

dengan yang saya butuhkan 

3. Saya membeli produk Cucu 

karena memiliki variasi rasa 

yang beragam 

4. Saya mau membeli Cucu 

karena memiliki cita rasa 

yang unik 

Essinge

r dan 

Wylie 

(2003, 

dalam 

Jayadip

utra & 

Limant

oro, 

2016) 

Persepsi 

Harga 

Harga adalah 

sejumlah uang 

yang 

dibebankan 

untuk suatu 

produk atau 

jasa, jumlah 

nilai yang 

dipertukarkan 

konsumen 

untuk manfaat 

karena 

menggunakan 

produk atau 

jasa tersebut 

Indikator– indikator 

persepsi harga 

yaitu: 

1. Keterjangkaua

n harga 

2. Kesuaian harga 

dengan kualitas 

produk 

3. Harga 

kompetitif 

dibandingkan 

kompetitor 

 

1. Saya mau membeli produk 

Cucu karena memiliki harga 

yang terjangkau 

2. Saya mau membeli produk 

Cucu karena memiliki 

kesesuaian harga dan 

kualitas produk 

3. Saya terlebih dahulu 

membandingkan harga antar 

kompetitor dalam membeli 

produk Cucu 

Kotler 

dan 

Armstr

ong 

(2001, 

dalam 

Praman

a & 

Sukres

na, 

2016) 

Minat 

Beli 

Minat beli 

adalah aktivitas 

psikologis yang 

muncul karena 

adanya 

perasaan dan 

pikiran 

terhadap suatu 

Indikator-indikator 

minat beli yaitu: 

1. Minat 

eksploratif 

2. Minat 

preferensial 

1. Saya sebelum membeli 

terlebih dahulu tertarik 

dalam mencari informasi 

tentang produk Cucu 

2. Saya lebih tertarik pada 

produk Cucu dibanding 

kompetitornya 

(Widya

stuti & 

Alwani

, 2018) 

Ferdina

nd 

(2002, 

dalam 



barang atau jasa 

yang 

diharapkan 

3. Minat 

transaksional 

4. Minat 

referensial 

 

3. Cucu termasuk dalam salah 

satu pilihan saya ketika 

ingin membeli produk susu  

4. Saya akan mereferensikan 

produk Cucu kepada orang 

lain 

Latief, 

2018) 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner ke masyarakat yang telah 

berumur diatas 17 tahun di Surabaya Barat yang bersedia menjadi responden dan 

mengisi kuesioner. Pengertian kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. 

3.6 Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis 

Analisis Regresi Linear Berganda digunakan dalam penelitian ini untuk 

dapat mengetahui dan menghitung besarnya pengaruh variabel bebas yaitu kualitas 

produk (X1) dan persepsi harga (X2) terhadap minat beli (Y) konsumen Cucu. 

Formula regresi linear berganda adalah sebagai berikut: 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + e 

Keterangan: 

Y : Variabel keputusan pembelian 

α : Konstanta 

β1, β2 : Koefisien regresi variabel 

X1 : Variabel kualitas produk 

X2 : Variabel persepsi harga 



e : Residual 

3.6.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji Validitas memiliki tujuan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Uji Validitas akan menggunakan korelasi pearson, setiap item dalam 

vaariabel X akan diuji relasinya terhadap tiap skor total variabel X dan t. setiap item 

dalam variabel Y akan diuji relasinya dengan masing – masing skor total variabel 

Y. Menurut Silalahi (2015:478), untuk menemukan apakah item, atau indikator dari 

instrumen valid atau tidak dilakukan dengan uji validitas menggunakan korelasi 

Pearson. Jika nilai signifikansi dari korelasi pearson dibawah 0,05, item dikatakan 

valid. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Menurut Silalahi (2015:462) reliabilitas menunjukkan konsistensi dan 

kestabilan dari jawaban responden. Jadi, satu instrumen disebut reliabel jika 

pengukuran dilakukan berulang kali tetapi hasil tidak berubah dan bila koefisiensi 

reliabilitas cronbach alpha memiliki nilai > 0,60 (Ghozali, 2016:48). 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji normalitas, uji multikolinearitas, uji liniearitas, dan uji 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan guna memenuhi syarat wajib 

statistik untuk analisis regresi linear berganda.  

3.6.2.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas adalah apakah variabel pengganggu atau residual 

terdistribusi secara normal dalam sebuah model regresi (Ghozali, 2016:154). 



Menurut Silalahi (2015:563) normalitas diuji dengan uji Kolmogorov Smirnov. Jika 

signifikansi >5% berarti data terdistribusi secara normal sehingga baik untuk 

regresi. Jika signifikansi <5% itu berarti data tidak terdistribusi secara normal 

sehingga tidak baik untuk regresi. 

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk mengetahui adanya korelasi di 

antara variabel bebas (independen) di dalam sebuah model regresi (Ghozali, 

2016:103). Jika tidak adanya korelasi di antara variabel independen, maka disebut 

model regresi yang baik. Apabila terjadi multikolinearitas, maka setiap koefisien 

nilai standar kesalahannya semakin tinggi, menyebabkan t hitung menjadi rendah 

dan pengaruh tiap variabel bebas sulit untuk terdeteksi. Jika nilai VIF (Variance 

Inflation Factor) tidak lebih dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas.  

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya terjadi ketidaksamaan variance dalam model 

regresi. Hasil yang diharapkan adalah tidak terjadi Heteroskedastisitas sehingga 

dapat dikatakan bahwa model regresi sudah baik. Untuk mendeteksi keberadaan 

heteroskedastisitas dapat diuji dengan Uji Glejser (Ghozali, 2016:139). Cara yang 

dilakukan untuk menguji Glejser menggunakan regresi variabel bebas terhadap 

absolut residual. Model regresi yang tidak terindikasi fenomena heteroskedastisitas 

adalah nilai signifikansi variabel bebasnya terhadap nilai mutlak residual statistik 

diatas α = 0,05. 



3.6.2.4 Uji Linearitas 

Menurut Ghozali (2016:159) uji linearitas memiliki tujuan untuk melihat 

sudah benar atau tidaknya sebuah spesifikasi model yang digunakan. Hasil yang 

diperoleh dari uji linearitas adalah apakah model empiris sebaiknya linear, kuadrat, 

atau rubrik. Linearity test dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara 

variabel yang diuji. Dikatakan linear jika nilai sig. from linearity <0,05. Jika 

hubungan yang terjadi antara variabel yang diuji tidak berhubungan linear maka 

nilai sig. from linearity >0,05. 

3.6.3 Uji Hipotesis 

3.6.3.1 Uji Goodness of Fit (Uji F) 

Uji F bertujuan untuk melihat seberapa tepat fungsi regresi dalam menaksir 

nilai aktual (Ghozali, 2016:95). uji Goodness of Fit atau yang disebut sebagai uji 

kelayakan model adalah sebuah uji untuk melakukan pengukuran ketepatan pada 

fungsi regresi secara statistik dalam melakukan penaksiran nilai aktual. Uji 

Goodness of Fit ini, dilakukan dengan menggunakan pengujian nilai statistik F. 

Tujuan dari uji Goodness of Fit, dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh 

variabel bebas yang digunakan dapat memberikan pengaruh kepada variabel terikat 

secara bersama. Model penelitian dapat digunakan jika signifikan dibawah 0,05 

sedangkan, jika signifikan diatas 0,05 model ini tidak dapat digunakan untuk 

penelitian 

3.6.3.2 Uji Signifikansi Individual (Uji t) 

Uji t memiliki fungsi untuk menunjukkan besarnya pengaruh antar variabel 

independen secara parsial terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016:97). Tingkat 



signifikansi yang digunakan pada pengujian ini yaitu 0,05 dengan menggunakan 2 

sisi. Pada penelitian ini, uji t akan meninjau pengaruh parsial variabel bebas 

(kualitas produk, persepsi harga) terhadap variabel terikat (keputusan pembelian). 

Apabila t hitung > t table dan sig ≤ 0,05, dapat dikatakan bahwa variabel bebas 

secara parsial memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.  

3.6.3.3 Analisis Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R2) 

Menurut Arifin (2017:135) korelasi (R) adalah salah satu analisis yang 

memiliki tujuan melihat apakah adanya hubungan antar dua variabel yang bersifat 

kuantitatif. Korelasi diukur dengan jarak sampai dengan 1 berfungsi untuk 

mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel atau lebih. Pengukuran statistik 

asosiasi dua variabel disebut dengan istilah koefisien variasi dan jika tidak sama 

dengan nol, berarti terdapat hubungan antara dua variabel tersebut.  

Koefisien determinasi (R2) menurut Ghozali (2016:95) memiliki tujuan 

untuk mengukur apakah sebuah model regresi mampu menerangkan variabel terikat 

dengan baik. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jadi variabel 

bebas akan disebut mampu memberikan informasi yang tepat tentang variabel 

terikat apabila nilai R2 yang dimiliki mendekati angka satu. 

 

 

 

 


