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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatif (explanative research), 

dimana penelitian ini  bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel 

melalui pengujian hipotesis (Sugiyono,  2008). Dalam penelitian ini akan diketahui 

hubungan sebab akibat di antara variabel terikat dan variabel bebas, termasuk 

kuatnya hubungan antara variabel-variabel tersebut. Penelitian ini memuat dua 

variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebasnya adalah harga (X1) dan 

kualitas produk (X2) sedangkan variabel terikatnya adalah keputusan pembelian (Y). 

Sehingga hasil dari penelitian ini, akan mengetahui kekuatan pengaruh harga dan 

kualitas produk terhadap keputusan pembelian. 

B. Populasi dan Sampel

(1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini, populasi difokuskan kepada objek 

penelitian langsung, yaitu end user di Dobo. Total penduduk Dobo menurut 

perhitungan jumlah penduduk Dobo 2010 adalah sekitar 28.046 jiwa (BPS 

Maluku, 2010). 
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Kriteria populasi yang diambil adalah masyarakat yang mengkonsumsi beras 

dan mereka yang berperan sebagai pengambil keputusan pembelian beras 

dalam satu rumah. 

(2) Sampel 

Menurut Eriyanto (2008:59), sampel adalah sebagian dari himpunan  

populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini berjenis 

purposive sampling sedangkan untuk kategori sampel, digunakan teknik non 

probability sampling. Prinsip pemilihan metode ini digunakan karena 

perusahaan CL menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki 

informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Dalam menentukan jumlah 

sampel, perusahaan CL menggunakan rumus Slovin sebagai berikut 

(Sarwono, 2008:142) : 

N =    N 

          1+ N . e
2 

Keterangan : 

n   = Jumlah sampel responden 

N  = Jumlah populasi di Dobo 

e  = Tingkat ketepatan regresi 
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Perhitungan dengan menggunakan rumus diatas adalah sebagai berikut: 

N  =   28.046 

  1 + 28.046 ( 0.10 )
2
 

 =   84.000 

   281,46 

 =   99,64 Responden 

 Dari hasil perhitungan sampel menggunakan rumus Slovin hasil yang 

didapatkan adalah berjumlah 100 responden yang akan diambil sebagai 

sampel dalam penelitian ini dengan tingkat kesalahan sebesar 10%. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi 2 yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumber data yang 

dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dan diperoleh dari sumbernya yaitu 

responden yang sesuai dengan populasi. Data primer akan digunakan sebagai data 

utama dari penelitian ini. Data primer pada penelitian ini terdiri dari (1) hasil 

wawancara terhadap 10 end user dan (2) jawaban dari 100 kuesioner yang dibagikan 

kepada orang yang mengkonsumsi beras. 
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Teknik pengumpulan data primer yang digunakan perusahaan CL dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kuesioner  

Kuesioner yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab (Sugiyono, 2008:140). 

2. Wawancara 

Wawancara diartikan sebagai percakapan yang terjadi antar dua individu 

dimana satu pihak akan memberikan pertanyaan untuk mendapatkan 

informasi dari pihak lainnya. Dalam pengumpulan data, interview dilakukan 

kepada mereka yang mengkonsumsi beras yaitu 10 end user. 

 

Data sekunder adalah data informasi yang sudah tersedia sehingga kita 

tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi 

data jumlah penduduk provinsi Maluku yang didapat dari BPS dan studi kepustakaan 

yaitu karya ilmiah yang sudah ditulis para ahli. Data sekunder akan dijadikan sebagai 

data penunjang dalam penelitian ini. 

D. Variabel Penelitian 

Terdapat tiga variabel dalam penelitian ini yaitu dua variabel bebas dan satu 

variabel terikat. Variabel bebasnya adalah harga dan kualitas produk sedangkan 

variabel terikatnya adalah keputusan pembelian. Berikut adalah definisi dari 

variabel-variabel tersebut dan indikator masing-masing variabel yang digunakan.  
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1. Harga ( X1 )  

Harga adalah sejumlah uang yang dikenakan atas sebuah produk atau jasa 

yang diberikan kepada konsumen untuk memperoleh manfaat dengan 

mengkonsumsi produk tersebut (Rangkuti, 2008 : 113). Indikator yang akan 

digunakan dalam variabel harga adalah : 

1. Harga produk terjangkau. 

2. Persepsi harga terhadap kualitas produk. 

3. Perbandingan harga dengan pesaing . 

 

2. Kualitas Produk ( X2 ) 

Kualitas produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar 

untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, ataupun dikonsumsi supaya 

dapat  memuaskan keinginan atau kebutuhan (Kotler & Armstrong, 2008:337). 

Indikator yang digunakan sebagai variabel dari kualitas beras (Usman & 

Mawardi, 2008 : 11) adalah: 

1. Kebersihan beras. 

2. Butiran beras tampak utuh. 

3. Warna beras. 

 

3. Keputusan Pembelian ( Y )  

Keputusan pembelian pada B2C melewati beberapa proses, proses ini 

merupakan suatu perilaku konsumen untuk menentukan suatu proses 

pengembangan keputusan dalam membeli suatu produk. Proses tersebut 

merupakan sebuah penyelesaian yang terdiri dari lima tahap yaitu pengenalan 
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kebutuhan atau masalah, pencarian informasi (pencarian sebelum membeli), 

evaluasi alternatif, perilaku pembelian, dan perilaku setelah pembelian (Kotler & 

Keller, 2010:187). Indikator yang akan digunakan pada variabel keputusan 

pembelian adalah : 

1. Harga merupakan pertimbangan utama dalam membeli beras. 

2. Kualitas merupakan pertimbangan utama dalam membeli beras. 

3. Keputusan pembelian beras merupakan keputusan sendiri tanpa 

dipengaruhi orang lain. 

 

Variabel-variabel tersebut diukur dengan menggunakan skala Likert. Skala  

Likert merupakan jenis skala yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian 

dimana teknik ini merupakan teknik pengukuran sikap yang paling luas digunakan 

dalam riset pemasaran (Kuncoro, 2009). Skala ini berinteraksi antara 1 - 5 dengan 

keterangan sebagai berikut: 

 

1) Skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS) 

2) Skor 4 untuk jawaban Setuju (S) 

3) Skor 3 untuk jawaban Cukup Setuju (CS) 

4) Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS) 

5) Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS). 
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E. Uji Validitas dan Realibilitas 

 

(1) Uji Validitas  

Uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah butir 

pertanyaan yang diajukan dapat digunakan untuk mengukur keadaan 

responden sebenarnya dan menyempurnakan kuesioner dalam pengambilan 

sampel. Cara mengukurnya adalah dengan melihat korelasi antara skor tiap 

butir pertanyaan dengan menggunakan taraf sig. sebesar 5%. Sebuah 

pernyataan dianggap valid bila nilai pearson correlation setiap butir 

pernyataan lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2009: 42). 

(2) Uji Reliabilitas  

Reliabilitas adalah suatu angka indeks yang menunjukkan konsistensi 

suatu alat ukur dalam mengukur gejala yang sama. Uji reliabilitas dilakukan 

untuk mengetahui konsistensi jawaban responden dari waktu ke waktu yang 

diperoleh dengan cara menghitung koefisien alpha dengan menggunakan 

nilai cronbach’s alpha. Jika nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,6, maka 

realibilitas terpenuhi (Ghozali, 2009:46). Guna mengukur reliabilitas 

konstruk, jika cronbach’s alpha if item is deleted > cronbach’s alpha maka 

dapat dikatakan jawaban tidak konsisten (Ghozali, 2009:48). Oleh karena itu, 

suatu indikator atau pertanyaan dikatakan reliabel jika nilai cronbach’s alpha 

> 0,6 dan nilai cronbach’s alpha if item is deleted lebih besar dari cronbach’s 

alpha. 
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F. Analisis Data 

 Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel bebas yaitu harga (X1) dan kualitas produk (X2) terhadap variabel 

terikat yaitu keputusan pembelian beras (Y) dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

Y = α + β 1 X1+ β 2 X2 + ε 

 

Dimana : Y  :  Keputusan pembelian 

α      :   Bilangan konstan 

β 1      :   Koefisien regresi harga 

β 2        :   Koefisien regresi kualitas produk 

X1      :   Variabel harga 

X2      :   Variabel kualitas produk  

ε      :   Error 

 

 Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

antara kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian. Untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas secara individu dapat dilakukan uji Uji F dan Uji t. 

 

 

 



45 
 

i. Uji F 

Analisa ini untuk mengetahui seberapa besar tingkat signifikan dari 

hubungan semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat. Untuk melakukan uji F, digunakan langkah sebagai berikut ini : 

1. Perumusan hipotesis 

H0 : βi = 0, i = 1,2 berarti variabel bebas secara bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap variabel terikat. 

H1 : minimal ada βi ≠ 0, i = 1,2 berarti variabel bebas secara bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel terikat. 

2. Menentukan tingkat signifikansi :  

Tingkat signifikansi menggunakan 0,10. 

3. Kriteria pengujian 

Bila nilai signifikansi > 0,10 maka H0 diterima. 

Artinya, variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat. 

Bila nilai signifikansi ≤ 0,10 maka H0 ditolak. 

Artinya, variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel terikat.  
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ii. Uji t 

Untuk mengetahui apakah variabel bebas (X1 dan X2) secara individu  

berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). Digunakan untuk pengujian satu 

arah dan dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara individu. Hipotesis dari uji t adalah sebagai 

berikut: 

1. Perumusan hipotesis 

H0 : βi = 0 berarti variabel bebas secara individu tidak berpengaruh  

terhadap variabel terikat. 

H1 : βi ≠ 0 berarti variabel bebas secara individu berpengaruh 

terhadap variabel terikat. 

2. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat menentukan signifikansi menggunakan 0,10 

3. Kriteria pengujian 

Bila nilai signifikansi > 0,10 maka H0 diterima. 

Artinya, variabel bebas secara individu tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat. 

Bila nilai signifikansi ≤ 0,10 maka H0 ditolak. 

Artinya, variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 
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iii. Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R
2
)  

Koefisien determinasi (R
2
) menunjukan seberapa besar persentase 

variasi variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi 

variabel terikat. Apabila R
2
 sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun persentase 

sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat, 

sebaliknya jika R
2 

sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang 

diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sempurna. Koefisien 

korelasi (R) adalah suatu ukuran hubungan antara dua variabel, yang memiliki 

nilai antara -1 dan 1. Jika koefisien korelasi mendekati +1 ataua -1, berarti 

terdapat hubungan yang kuat. Sebaliknya jika mendekati 0, berarti terdapat 

hubungan yang lemah atau tidak ada hubungan (Priyatno, 2010 : 65). 

 

G. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi 

regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya penyimpangan. Uji asumsi 

klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji 

autokorelasi. 

 

i. Uji Normalitas 

  Menurut Ghozali (2009:110), uji normalitas data dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil telah memenuhi 

kriteria sebaran atau distribusi normal. Uji normalitas data dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov–Smirnov (Santoso, 2007:154). Dalam analisis 
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regresi, uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis untuk pengujian ini adalah : 

H0 : residual berdistribusi normal 

H1 : residual tidak berdistribusi normal 

Dengan kriteria pengujian seperti berikut : 

Bila nilai Asymp. Sig. ≥ 0,10 maka H0 diterima, artinya residual berdistribusi 

normal. 

 Bila nilai Asymp. Sig. < 0,10 maka H0 ditolak, artinya residual tidak 

berdistribusi normal. 

Model regresi dikatakan baik jika nilai residual berdistribusi normal. 

 

ii. Uji Multikolinieritas  

  Multikolineritas mempunyai arti antar variabel bebas yang terdapat 

dalam model memiliki hubungan mendekati sempurna atau sempurna 

(dengan indikator koefisien korelasi yang tinggi ≥1). Dalam model regresi 

linier yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas diantara variabel 

bebas. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance atau Variance 

Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF < 10, maka tidak terjadi 

multikorelasi, tetapi jika nilai VIF ≥ 10 maka telah terjadi multikolinieritas 

yang cukup serius di dalam model regresi. Model regresi dikatakan baik jika 

tidak terjadi multikolinieritas. 
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iii. Uji Heteroskedastisitas 

  Uji Heteroskedastisitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah 

pada model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2009:105).  

Hipotesis untuk pengujian ini adalah : 

H0 : Varians residual sama (homokedastisitas) 

H1 : Varians residual tidak sama (heterokedastisitas) 

Model regresi dikatakan baik jika terjadi homokedastisitas 

Uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya Heteroskedastisitas 

atau tidak adalah uji Glesjer (Syofyan, 2008:19). Jika nilai sig pada uji F dari 

tabel anova atau nilai sig pada uji t untuk tiap variabel lebih besar dari taraf 

signifikan >0,10 maka variance dari residual homogen (homokedastitas). 

Sedangkan apabila nilai probabilitas ≤ 0,10 maka variance dari residual tidak 

homogen. Model regresi dikatakan baik jika terjadi homokedastitas. 

 

iv. Uji Autokorelasi  

 Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji model regresi linier 

apakah memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

terhadap kesalahan penganggu pada periode sebelumnya (t-1).  

Hipotesis untuk pengujian ini adalah 

H0 : tidak terjadi autokorelasi 

H1 : terjadi autokorelasi 
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Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam penelitian maka digunakan 

metode Durbin-Watson. Test uji Durbin Watson digunakan untuk mendeteksi 

gejala autokorelasi. 

 Untuk mengetahui hasilnya dapat dilihat dari hasil statistic Durbin-

Watson yang berkisar antara 0 dan 4. Apabila nilai uji statistik lebih kecil 

dari 1 atau lebih besar dari 3, maka residual atau error dari model regresi 

berganda tidak bersifat bebas atau dengan kata lain terjadi autokorelasi 

(Priyatno, 2010:89). Model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi 

autokorelasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


