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 BAB 3 

METODE PENELITIAN 

A. Deskripsi Penelitian

Setiap ilmu pengetahuan selalu diperoleh dari penelitian. Menurut Nazir 

dalam Kuncoro (2009:3) Penelitian adalah proses, sedangkan ilmu pengetahuan 

adalah hasil dari penelitian. Penelitian ilmiah adalah aplikasi secara formal dan 

sistematis dari metode ilmiah untuk mempelajari dan menjawab permasalah 

(Kuncoro, 2009:3). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian explanatori 

karena tujuan dari penelitian untuk menganalisis hubungan antara satu variabel 

dengan variabel yang lainnya dan bagaimana sebuah variabel mempengaruhi 

variabel lain (Kuncoro,2009:5). 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif adalah 

menggunakan data yang diukur dalam skala numerik (angka) dengan 

menggunakan uji validitas dan realibilitas yang didapat dari data yang 

dikumpulkan dengan menggunakan program SPSS 17. Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah kuesioner dengan membagikan kepada konsumen 

Lollipop.  

B. Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya 

berupa orang, objek, transaksi atau kejadian dimana peneliti tertarik untuk 

mempelajarinya atau menjadikan objek penelitian (Kuncoro, 2009:118). 
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Populasi bisa terbatas ataupun tidak terbatas. Sebagian dari populasi yang 

terpilih sebagai sumber data disebutkan sampel penelitian (Kuncoro, 

2009:123). Dalam penelitian ini menggunakan populasi konsumen 

Lollipop selama periode Januari hingga Maret 2012 berjumlah 264 orang. 

2. Sampel  

 Sampel adalah himpunan bagian (subset) dari unit populasi 

(Kuncoro,2009:118). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah  

purposive sampling (non probability sampling) adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu yang memenuhi kriteria (Sugiyono, 

2009:123). Kriteria pengambilan sampel dipenelitian ini adalah: 

a. Semua orang yang pernah melakukan transaksi pembelian di 

Lollipop. 

b. Satu orang responden hanya boleh mengisi pertanyaan kuesioner 

satu kali.  

 Populasi yang begitu besar sehingga tidak memungkinkan untuk 

meneliti seluruh populasi yang ada. Oleh sebab itu, dilakukan 

pengambilan sampel untuk mempermudah dalam proses penelitian. 

Jumlah populasi yang diketahui pasti, maka perhitungan sampel yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini didasarkan pada rumus Slovin (Husein 

Umar, 2008:78) dengan jumlah populasi yang diketahui sebagai berikut: 
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Dimana : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = persentase tingkat kesalahan sebesar 10 % 

 Dengan menggunakan rumus di atas maka dapat diketahui sampel 

penelitian yang digunakan dengan menghitung sebagai berikut: 

72

)1,0(2641

264
2




n

  

 Dari hasil perhitungan di atas n = 72, jadi jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 72 responden 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Jenis dan Sumber Data 

 Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data ordinal  

yaitu, data dinyatakan dalam bentuk kategori namun posisi data tidak sama 

derajatnya karena dinyatakan dalam skala peringkat (Kuncoro, 2009:146). 

Berdasarkan sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis 

yaitu data primer dan data sekunder. Data primer biasanya diperoleh 

dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan 

data original sedangkan data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh 

lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat 

pengguna data (Kuncoro, 2009:148). Penelitian ini menggunakan data 

primer dan data sekunder sebagai berikut: 
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a. Data primer  

Data yang didapat secara langsung dan diolah sendiri oleh penulis 

melalui metode kuesioner yang dibagikan kepada sampel penelitian 

yang telah dipilih.  

b. Data sekunder  

Data sekunder dijadikan pendukung dalam penelitian yang bersumber 

dari sebuah lembaga atau penelitian terdahulu yang dapat diakses oleh 

penulis. Data sekunder dibagi menjadi dua jenis yaitu data internal dan 

data eksternal. Data internal adalah data yang berasal dari perusahaan 

Lollipop seperi data penjualan, jumlah konsumen dan data keuangan. 

Data eksternal berasal dari luar organisasi atau perusahaan lain yang 

digunakan sebagai pembanding, jurnal, buku dan internet yang 

menjadi referensi bagi penelitian. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

 Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan yaitu penelitian 

kuantitatif, maka metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan 

kuesioner. Metode kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian 

pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti 

(Narbuko dan Achmadi, 2008:76). Dalam metode ini pertanyaan yang 

akan diberikan kepada sampel penelitian secara tertulis dengan disediakan 

beberapa alternatif jawaban yang sudah ada sehingga responden hanya 

memilih sesuai kehendak. Pertanyaan yang diberikan dalam kuesioner 
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seputar variabel independen mengenai produk dan variabel dependen yaitu 

keputusan pembelian (Sugiyono, 2009:130).  

 

D. Variabel Penelitian  

 Variabel penelitian merupakan variabel yang digunakan sebagai objek 

penelitian yang telah ditetapkan oleh penulis berdasarkan latar belakang 

perusahaan tentang fenomena yang terjadi. Variabel akan diteliti dan dipelajari 

berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan sehingga dapat ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2009:58). Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Variabel Independen  

a. Produk (X1) adalah semua hal yang ditawarkan kepada pasar untuk 

menarik perhatian, akuisisi, penggunaan atau konsumsi yang dapat 

memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan (Kotler dan 

Armstrong, 2008:266) 

 Indikator produk (Purnama, 2011:46) 

1) Variasi produk merupakan produk sejenis yang saling 

menggantikan satu sama lain, maka dapat memberikan suatu 

pilihan kepada konsumen. Dengan kata lain, jika produk yang 

diingin oleh konsumen tidak tersedia maka konsumen dapat 

memilih produk lain yang dapat menggantikannya sehingga 

keputusan pembelian yang dilakukan tidak terpaksa. 
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2) Ragam produk merupakan banyaknya jenis barang yang 

ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Dengan ragam produk yang banyak dapat 

menjaring pasar yang lebih luas karena tersedia ragam produk 

dalam toko tersebut. 

3) Ketersediaan barang yang lengkap merupakan hal yang penting 

dalam bisnis ritel sehingga konsumen dapat memilih dan 

langsung melakukan keputusan pembelian atau pembelian 

ulang. 

b. Lokasi (X2) meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk 

tersedia bagi pelanggan sasaran (Kotler dan Armstrong, 2008:63). 

Menurut Ginting (2011:183), dalam menekankan pentingnya lokasi  

disebutkan ada tiga faktor kritis untuk kerberhasilan eceran yakni 

lokasi, lokasi dan lokasi, sebab memang lokasi sangat menentukan 

keberhasilan eceran  

 Indikator lokasi (Christian, 2008:32) 

1) Lokasi dapat dilihat dengan jelas dari tepi jalan 

2) Lingkungan, yakni daerah sekitar yang mendukung produk 

yang ditawarkan. 

3) Mudah dijangkau yaitu dekat dengan akses menuju lokasi. 

2. Variabel dependen 

 Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel independen. Penelitian ini 
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menggunakan keputusan pembelian sebagai variabel dependen. Keputusan 

pembelian (Y) adalah sebuah proses dimana konsumen mengenal 

masalahnya, mencari infromasi yang dibutuhkan mengenai produk atau 

merek tertentu, kemudian mengevaluasi seberapa baik masing - masing 

alternatif tersebut dapat membantunya memecahkan masalah, yang 

kemudian berlanjut kepada keputusan pembelian (Kotler dan Armstrong, 

2008: 181). 

 Indikator keputusan pembelian (Kotler dan Armstrong, 2008: 158) 

1) Keputusan pembelian berdasarkan produk 

2) Keputusan pembelian berdasarkan lokasi 

3) Keputusan pembelian ulang berdasarkan produk 

4) Keputusan pembelian ulang berdasarkan lokasi 

 Dalam mengukur variabel-variabel penelitian digunakan alat ukur yang 

sesuai dengan tujuan penelitian. Alat ukur adalah peranti yang digunakan untuk 

mengukur data di lapangan (Bungin,2010:96). Seluruh variabel yang dipakai 

dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala Likert, di mana responden 

menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju mengenai berbagai pernyataan 

mengenai perilaku, objek, orang atau kejadian (Kuncoro, 2009:178). Skala likert 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert 1-4 terdiri dari 4 tingkat 

penilaian (Hadi,2007:19), dengan keterangan sebagai berikut: 

Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju 

Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju 

Skor 3 untuk jawaban Setuju 
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Skor 4 untuk jawaban Sangat Sejutu 

 Penghilangan jawaban ditengah memiliki tiga alasan menurut Hadi 

(2007:19), yaitu: 

a. Kategori ragu-ragu memiliki arti ganda, bisa diartikan netral, setuju tidak 

dan tidak setuju tidak.  

b. Tersedianya jawaban yang di tengah menimbulkan kecenderungan 

menjawab ke tengah, terutama bagi mereka yang ragu-ragu atas arah 

kecenderungan jawabannya. 

c. Maksud kategori jawaban STS-TS-S-SS adalah terutama untuk melihat 

kecenderungan pendapat responden kearah setuju atau kearah tidak setuju. 

 

E. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Suatu skala pengukuran disebut valid bila melakukan apa yang seharusnya 

dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Bila skala pengukuran tidak 

valid maka tidak bermanfaat bagi peneliti (Kuncoro,2009:172). Dalam pengujian 

validitas akan diketahui sah atau tidak sah suatu kuesioner.  

 Uji validitas dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir 

pertanyaan kuesioner dan total skor variabel yang diteliti. Pengujian dilakukan 

menggunakan SPSS versi 17.0 yaitu membandingkan kolerasi product moment 

pearson dengan tingkat kesalahan yang ditoleransi 5%. Apabila nilai signifikan 

lebih kecil dari tingkat kesalahan yang ditoleransi yaitu 0,05 maka data tersebut 

valid (Sunyoto, 2009:73). 
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 Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala 

pengukuran) (Kuncoro,2009:175). Uji reliabilitas adalah uji untuk mengukur 

suatu kuesioner merupakan indikator dari variabel. Butir pertanyaan dikatakan 

reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu repeated 

measure atau pengukuran ulang dan one shot atau pengukuran sekali saja. Pada 

penelitian ini digunakan pengukuran sekali saja yaitu menyebarkan kuesioner 

kepada responden dengan sekali. Dari hasil kuesioner akan diolah menggunakan 

SPSS, dengan pengukuran cronbach alpha. Pertanyaan dikatakan reliabel apabila 

nilai cronbach alpha (α) > 0,6 dan nilai cronbach alphs if item deleted < cronbach 

alpha (Sunyoto, 2009:68). 

 

F. Analisis Data  

1. Analisis Regresi Linier Berganda  

Uji regresi digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh variabel 

independen yaitu produk (X1) dan lokasi (X2) terhadap variabel dependen 

keputusan pembelian (Y). Model ini juga digunakan untuk melihat 

perbedaan besar kecil pengaruh variabel X dan variabel Y (Bungin, 

2010:222). Formulasi regresi linear berganda (Kuncoro, 2009:236) sebagai 

berikut: 

 Y = α + β1X1+β2X2 + e 

 Dimana,  

Y = variabel keputusan pembelian 
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α = konstanta  

β1 = koefisien regresi produk 

β2 = koefisien regresi lokasi 

X1 = variabel produk 

X2 = variabel lokasi  

e = residual  

2. Inferensi Hasil Regresi 

Menurut Kuncoro (2009:238), suatu perhitungan statistik disebut 

signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah 

kritis (daerah di mana H0 ditolak). Sebaliknya, disebutkan tidak signifikan 

bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah di mana H0 diterima. Dalam 

analisis regresi terdapat 3 jenis kriteria ketepatan sebagai berikut: 

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji F ) 

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Hipotesa yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

  H0 : β1=β2=0, i = 1,2, artinya variabel independen tidak pengaruh  

  secara simultan terhadap variabel dependen. 

  H1 : minimal ada satu βi ≠ 0, i = 1,2, artinya variabel independen  

  pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. 

Uji F memiliki ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikansi F lebih besar daripada level of significance 

0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak, yaitu variabel independen 
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(produk dan lokasi) secara simultan tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen (keputusan pembelian konsumen Lollipop). 

2. Jika nilai signifikansi F lebih kecil daripada level of significance 

0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak, yaitu variabel independen 

(produk dan lokasi) secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

dependen (keputusan pembelian konsumen Lollipop). 

b. Uji Signifikansi Individual (Uji Statistik t) 

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Hipotesa dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H0 : βi=0 Tidak ada pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap 

keputusan pembelian konsumen Lollipop 

H2 :βi≠0 Ada pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap 

keputusan pembelian konsumen Lollipop 

Uji t memiliki ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikansi t lebih besar daripada level of significance 

0,05 maka H0 diterima dan H1 dan H0 ditolak, yaitu variabel 

independen produk dan lokasi secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian konsumen Lollipop. 

2. Jika nilai signifikansi t lebih kecil daripada level of significance 

0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak, yaitu variabel independen 

produk dan lokasi secara parsial berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian konsumen Lollipop. 
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c. Koefisien Korelasi ( R) 

Koefisien korelasi (R) dimaksudkan untuk mengetahui seberapa erat 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Koefisien korelasi 

(R) memiliki variabel independen -1 hingga +1. Variabel independen -

1 menunjukkan hubungan yang sempurna bersifat terbalik  antara 

variabel independen dan variabel dependen. Harga +1 menunjukkan 

hubungan sempurna positif. 

d. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai 

dari koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. 

Dengan kata lain, ujian ini digunakan untuk mengetahui tingkat 

ketepatan yang paling baik pada analisis regresi berganda. Nilai R
2
 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.  Nilai yang mendekati 

satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen (Trihendradi, 2009:203). Namun, pengujian koefisien 

determinasi memiliki kekurangan mendasar yaitu bias terhadap jumlah 

variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap 

penambahan satu variabel independen R
2
 pasti meningkat tidak peduli 

apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen. Oleh karena itu, banyak penelitian menganjurkan 
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menggunakan Adjusted (R
2
) dapat naik atau turun apabila satu variabel 

independen ditambahkan ke dalam model (Kuncoro, 2009:241). 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk meminimalkan jumlah kesalahan yang 

terdapat pada data penelitian diakibatkan adanya penyimpangan yang 

terjadi sebelum melakukan uji hipotesis (Kuncoro,2009:90).  

a Uji Normalitas  

Uji ini dilakukan untuk menguji data variabel independen (X) dan data 

variabel dependen (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah 

variabel pengganggu (residual) memiliki distribusi normal atau distribusi 

tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai residual 

berdistribusi normal. Uji yang digunakan adalah uji Kolmogorov Smirnov 

(Santoso, 2010:84) dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : residual berdistribusi normal 

H1 : residual tidak berdistribusi normal 

a. Jika nilai signifikansi dari uji Kolmogorov Smirnov > 5%, maka H0 

diterima, berarti residual berdistribusi normal. 

b. Jika nilai signifikansi uji Kolmogorov Smirnov ≤ 5%, maka H0 ditolak 

sehingga disimpulkan residual tidak berdistribusi normal. 

b Uji Multikolinearitas  

Uji ini bertujuan untuk mengukur tingkat keeratan hubungan/ pengaruh 

antar variabel independen melalui besaran koefisien kolerasi (R). 

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor). 



 

 

52 

 

Dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika nilai VIF < 10 dan 

sebaliknya jika ≥ 10 terjadi gelaja multikolinearitas (Wijaya, 2009:119). 

c Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan menguji sama atau tidaknya varians dari residual dari 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika residualnya mempunyai 

varians yang sama disebut terjadi homoskedastistas  dan jika varians tidak 

sama disebut heteroskedastistas. Persamaan regresi yang baik adalah jika 

tidak terjadi heteroskedastistas. Terdapat beberapa metode untuk menguji 

heteroskedastistas salah satunya adalah Uji Glejser (Nawari, 2010:227). 

Uji Glejser adalah meregresikan antara variabel dependen dengan variabel 

Absolute Residual sebagai variabel respon dimana hasil nilai signifikan 

dari tiap-tiap independennya memiliki nilai di atas 0,05, maka tidak terjadi 

gejala heteroskedastistas. Hipotesis yang digunakan sebagai berikut: 

H0 : varians residual sama (homokedastistas)  

H1 : varians residual tidak sama (heteroskedastistas) 

Jika nilai signifikansi ≥ dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak, 

disimpulkan bahwa varians residual tersebut homogen. Namun, nilai 

signifikansi ≤ dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, disimpulkan 

bahwa varians residual tersebut tidak homogen. 

d Uji Autokorelasi  

Uji ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya hubungan korelasi pada 

runtut waktu. Analisis regresi merupakan analisis untuk melihat pengaruh 

antara variabel independen dan dependen, sehingga tidak boleh ada 
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korelasi antara kesalahan sekarang dengan kesalahan sebelumnya. Uji ini 

untuk mendeteksi adanya autokolerasi yaitu dengan menggunakan uji 

Durbin Watson (Wijaya, 2009:123).  

a. Pengambilan keputusan dalam uji Durbin Watson adalah : 

Menentukan Hipotesis 

H0 : tidak ada autokorelasi 

H1 : ada autokolerasi 

b. Menentukan nilai α dengan d tabel (n,k) terdiri atas dl dan du 

c. Menentukan kriteria pengujian menggunakan tabel berikut: 

Tabel 3.1 Pengukuran Autokorelasi 

Nilai d Keterangan 

<1,10 Ada autokorelasi 

1,10 – 1,54 Tidak ada kesimpulan 

1,55 – 2,46 Tidak ada autokorelasi 

2,46 – 2,90 Tidak ada kesimpulan 

> 2,91 Ada autokorelasi 
Sumber : Wijaya (2009:123) 

 

  


