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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Deskripsi Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian ekplanatori. 

Penelitian eksplanatori digunakan dengan bertujuan menganalisis hubungan antar 

variabel melalui uji hipotesis (Silalahi, 2009:30). Terlebih, penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif menggunakan sejumlah 

sampel dan menggunakan data-data numerikal (Sugiyono, 2008:13). Oleh karena 

itu, penelitian ini dilakukan agar peneliti dapat menganalisis hubungan antara 

kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian oleh konsumen di 

Famous Golden Kennel 

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah jumlah dari seluruh

pelanggan Famous Golden Kennel yang berjumlah 35 orang. Dari jumlah ini,

tidak semua akan digunakan menjadi sampel penelitian. Namun, penelitian ini

hanya akan mengambil sebagian besar dari populasi untuk dijadikan sampel

penelitian.

2. Sampel

Penelitian ini akan menggunakan rumus Slovin yaitu (Sarwono, 2008:142) :
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                 N      
    n =                       
              2              
             1+N(e) 

Dimana: 

n : Jumlah sampel Famous Golden Kennel 

N: Jumlah populasi Famous Golden Kennel 

e : Tingkat ketepatan 

 Hasil yang didapat dari rumus di atas adalah: 

     35 
    n =                        
                               2 
            1+35 (0.05)  

       = 32,1 ≈ 33 responden 

Peneliti memutuskan untuk menggunakan sampel probabilitas dengan teknik 

simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dimana setiap sampel 

dipilih berdasarkan prosedur seleksi dan memiliki peluang yang sama untuk 

dipilih sehingga setiap elemen populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk 

dipilih (Kuncoro, 2009:127).  

 

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

1. Definisi Operasional Variabel 

 Silalahi (2009:115) mendefinisikan operasional sebagai kegiatan atau 

tindakan yang perlu dilakukan untuk mengukur suatu variabel. Variabel sendiri 

didefinisikan oleh Sugiyono (2009:58) sebagai data yang bervariasi dan dapat 

diukur untuk membedakan nilai. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan 
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adalah: 

a. Keputusan Pembelian (Y) 

Konsumen yang sudah memutuskan untuk membeli kemudian akan 

berlanjut kepada keputusan kapan membeli, apa yang dibeli, dimana 

membeli, dan cara pembayaran (Lamb, Hair, dan Mc. Daniel, 2011: 97). 

Indikator untuk keputusan pembelian adalah: 

1. Membeli di Famous Golden Kennel karena sedang 

membutuhkan anjing.  

2. Membeli anjing di Famous Golden Kennel karena 

kualitasnya anjingnya bagus.  

3. Membeli anjing di Famous Golden Kennel karena 

harganya terjangkau. 

4. Jumlah pembelian anjing di Famous Golden Kennel. 

5. Waktu pembelian anjing di Famous Golden Kennel. 

b.  Kualitas Produk (X1) 

Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk menampilkan 

fungsinya dan itu termasuk keseluruhan durabilitas, reabilitas, ketepatan, 

kemudahan dalam pengoperasian dan reparasi produk, juga atribut produk 

lainnya (Kotler dan Keller, 2009: 8). Produk yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah anjing. Indikator kualitas yang anjing yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah (Budiana, 2009:20-25): 
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1. Warna bulu 

2. Besar anjing 

3. Bentuk rahang 

4. Ketebalan bulu. 

c. Harga (X2) 

Harga adalah pernyataan nilai barang yang dinyatakan dalam bentuk uang 

(Alma, 2009: 169). Pada sisi konsumen harga berarti pengorbanan yang 

harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan anjing. Indikator 

yang akan digunakan adalah (Tjiptono, 2008):  

1. Perbandingan harga dengan pesaing 

2. Harga dari Famous Golden Kennel 

3. Diskon.  

2. Pengukuran Variabel 

 Dalam penelitian ini, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

adalah kuesioner. Mengetahui jumlah sampel yaitu 32 orang, maka kuesioner yang 

akan disebar akan berjumlah 32 kuestioner. Skala yang akan digunakan untuk 

kuesioner ini adalah skala Likert. Pilihan jawaban dari kuesioner yang dibagikan 

adalah: 

a. “Sangat Tidak Setuju” yang diberikan nilai 1 (satu) 

b. “Tidak Setuju” yang diberikan nilai 2 (dua) 

c. “Netral” yang diberikan nilai 3 (tiga) 

d. “Setuju” yang diberikan nilai 4 (empat) 
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e. “Sangat Setuju” diberikan nilai 5 (lima) 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data interval 

dan ordinal. Gravetter (2008:666) menjelaskan data interval sebagai data yang 

memperlihatkan jarak yang sama dari objek yang diukur. Sedangkan data ordinal 

dijelaskan oleh Silalahi (2009:282) sebagai data yang berbentuk kualitatif seperti 

jenis kelamin, warna kesukaan, dan lain-lain. 

 Jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah jenis data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Sedangkan 

data sekunder adalah data yang didapatkan dari luar organisasi. Data sekunder 

juga dapat diperoleh dari penelitian-penelitian yang sudah tersedia di luar 

perusahaan. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer. 

Ini dikarenakan penelitian ini akan menyebarkan kuesioner secara langsung 

kepada konsumen.  

2. Pengumpulan Data 

 Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pembagian 

kuesioner secara langsung kepada konsumen. Pembagian kuesioner ini akan 

dilakukan secara langsung dengan cara bertemu langsung dengan responden dan 

meminta konsumen tersebut untuk mengisi survey tersebut. Kuesioner akan 

disusun secara teratur sehingga konsumen akan mudah menjawab pertanyaan 
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tanpa harus berpikir terlalu dalam. Kejujuran dari konsumen akan sangat 

diharapkan untuk mendapatkan data yang valid sebagai jawaban dari penelitian 

yang dilakukan. 

 

E. Validitas dan Reliabilitas 

 Uji validitas digunakan untuk menguji ketepatan sebuah alat ukur yang 

dalam penelitian ini adalah kuesioner. Bailey (2008:244) menjelaskan bahwa 

instrumen pengukur akan dianggap valid jika variabel memiliki hubungan yang 

signifikan dengan permasalahan yang dihadapi. Apabila ada variabel yang tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permasalah, maka variabel tersebut 

harus dikeluarkan dari kuesioner karena variabel tersebut tidak valid. Suatu item 

dinyatakan valid jika nilai signifikan pada korelasi < 5%. Jika nilai 

signifikansinya berada di atas 5% maka item tersebut dinyatakan tidak 

valid.(Sugiyono, 2010: 356). 

 Uji reliabilitas adalah sebuah pengujian dimana data yang diperoleh 

dimana alat ukur yang digunakan konsisten dan dapat memberikan informasi yang 

tetap apabila digunakan secara berulang. Dalam penelitian ini, pengujian 

reliabilitas akan menggunakan Cronbach Alpha. Jika nilai Cornbach Alpha > 60% 

dan nilai Cronbach Alpha if item deleted < Cronbach Alpha maka pertanyaan/ 

indikator dikatakan reliable. 
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F. Analisis Data 

 Metode penelitian yang akan digunakan adalah regresi linier berganda. 

Regresi linear berganda digunakan apabila variabel independen terdiri dari dua 

atau lebih (Sugiyono, 2008:277). Dalam penelitian ini, permasalahan yang dibahas 

adalah sejauh mana pengaruh variabel kualitas anjing (X1) dan harga anjing (X2) 

terhadap keputusan pembelian oleh konsumen (Y). Formulasi regresi berganda 

adalah: 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + ∈  (Sugiyono, 2010: 265) 

Dimana: 

Y : Keputusan pembelian pelanggan di Famous Golden Kennel 

α    : Konstanta 

β1  : Koefisien regresi X1 

X1 : Kualitas produk 

β2  : Koefisien regresi X2 

X2 : Harga produk 

∈    : residual 

 Beberapa uji kebenaran hipotesis harus melewati beberapa uji kebenaran 

yaitu: 

1. Uji F 

 Uji F digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Langkah-langkah 

dalam uji F adalah (Widjarjono, 2010: 23): 
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a. Merumuskan hipotesis. Dalam uji F ini akan digunakan hipotesis sebagai   

berikut: 

H0 : β i = 0 i = 1, 2 

H1 : minimal ada satu β i ≠ 0 i = 1, 2 

Atau 

H0 = Seluruh variabel bebas yang terdiri dari kualitas produk dan harga 

tidak berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian di 

Famous Golden Kennel Surabaya. 

H1 = Seluruh variabel bebas yang terdiri dari kualitas produk dan harga 

berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian di Famous 

Golden Kennel Surabaya. 

b. Menetapkan besarnya nilai level of significance (α) yaitu sebesar 0,05. 

c. Mengambil Keputusan (dengan nilai signifikansi) 

1. Jika nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil pengolahan dari SPSS 

lebih besar dari pada level of significance (α) 0,05, maka H0 diterima 

dan H1 ditolak (Kualitas produk dan harga secara simultan tidak 

memberikan pengaruh keputusan pembelian pelanggan). 

2. Jika nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil pengolahan dari SPSS 

lebih kecil dari pada level of significance (α) 0,05, maka H0 ditolak 

dan H1 diterima (Kualitas produk dan harga secara simultan 

memberikan pengaruh keputusan pembelian pelanggan). 
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2. Uji t (uji parsial) 

 Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Langkah-langkah dalam t adalah 

(Widjarjono, 2010: 26): 

a. Merumuskan hipotesis. Dalam uji t ini akan digunakan hipotesis sebagai   

berikut: 

H0: β i = 0, artinya kualitas produk dan harga secara parsial tidak 

memberikan pengaruh keputusan pembelian pelanggan 

H1: β i ≠ 0, artinya kualitas produk dan harga secara parsial memberikan 

pengaruh keputusan pembelian pelanggan 

b. Menetapkan besarnya level of significance (α) sebesar 0,05.  

c. Mengambil Keputusan (dengan nilai signifikansi) 

1) Jika nilai signifikansi lebih besar dari pada level of significance (α) 

0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak (Kualitas produk dan harga 

secara parsial tidak memberikan pengaruh keputusan pembelian 

pelanggan). 

2) Jika nilai signifikansi lebih kecil dari pada level of significance (α) 

0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima (Kualitas produk dan harga 

secara parsial memberikan pengaruh keputusan pembelian pelanggan). 

3. Koefisien Korelasi (R) dan Koefisian Determinasi (R2) 

 Koefisien korelasi (R) digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan koefisien determinasi 
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(R2) adalah kasil koefisian korelasi yang dikuadratkan yang ditujukan untuk 

menunjukan persentasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

 

4. Uji Asumsi Klasik 

 Uji ini digunakan untuk meminimalkan jumlah kesalahan yang terdapat 

pada data penelitian (Widarjono, 2010:75).  

 a. Uji Multikolinearitas 

  Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adanya 

hubungan antara variabel independen dengan variabel independen 

lainnya. Asumsi yang harus dipenuhi dalam metode Regresi adalah 

tidak ada multikolinearitas. Pengujian Multikolinearitas ini 

menggunakan uji VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai hasil VIF > 

10, maka telah terjadi multikolinearitas dalam model regresi. 

 b. Uji Heteroskedastistas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat variansi apda 

kesalahan bersifat konsisten atau tidak. Jika terdapat 

heteroskedastisitas, makan variansi tidak konstan sehingga 

menyebabkan biasnya kesalahan yang ada. Uji heteroskedastisitas 

dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Heteroskedastisitas terjadi. 

Pengujiannya dilakukan dengan cara meregresikan seluruh variabel 

bebas dengan absolut residual hasil regresi, apabila nilainya signifikan, 

yaitu kurang dari 5% berarti terdapat masalah heteroskedastisitas. 
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Apabila hasilnya tidak signifikan berarti tidak ada masalah 

heteroskedastisitas dan asumsi regresi terpenuhi. 

 c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi ditujukan untuk melihat adanya hubungan korelasi 

pada runtut waktu. Dalam kata lain, dalam analisis regresi linier 

berganda, tidak boleh ada korelasi antara kesalahan sekarang dengan 

kesalahan sebelumnya. Uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin-Watson. 

Pengujian dilakukan dengan metode Durbin-Watson (DW) yaitu : 

H0 : tidak ada autokorelasi 

H1 : terjadi autokorelasi.  

Model regresi dikatakan tidak terdapat autokorelasi apabila nilai 

Durbin-Watson berkisar 1,55 sampai 2,46. (Priyatno, 2009:158).  

 d. Normalitas 

Uji normalitas ditujukan untuk melihat apakah sebuah data 

berdistribusi normal atau tidak. Asumsi yang harus dipenuhi dalam 

regresi adalah residual berdistribusi normal. Uji yang digunakan untuk 

uji normalitas adalah uji Kolmogorov-Smirnoff, dimana : 

H0 : Residual berdistribusi normal  

H1 : Residual tidak berdistribusi normal 

jika nilai signifikansi pada uji ini lebih besar dari 5%, maka terima H0 

dan residual berdistribusi normal.  


