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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Deskriptif Analisis 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian 

eksplanatori (Silalahi, 2009:30). Selanjutnya, jenis penelitian yang akan 

digunakan adalah penelitian kausal (hubungan sebab-akibat). 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi yang akan diteliti adalah konsumen dari perusahaan eKrips 

ini yang berada di dalam kota Surabaya dan berjumlah 129 orang yang terdiri 

dari end user dan reseller dari eKrips. Sedangkan sampel adalah sebanyak 47 

responden. Petimbangan dalam pemilihan metode purposive sampling adalah 

agar penelitian ini dapat berjalan secara sitematis dan sesuai dengan tujuan 

awal dari penelitian ini. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data primer didapatkan dengan menggunakan instrumen kuesioner. 

Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data 

penjualan keripik eKrips. Survei yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan kuesioner. Kuisioner yang dipakai dalam penelitian 

pada perusahaan eKrips menggunakan skala Likert yang akan dibagikan 

kepada orang-orang yang telah membeli produk eKrips dengan lima tingkatan 

yang diberi skor sebagai berikut, Skor 1 : Sangat Tidak Setuju (STS), Skor 2 : 
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Tidak Setuju (TS), Skor 3 : Cukup Setuju (CS), Skor 4 : Setuju (S), Skor 5 : 

Sangat Setuju (SS). 

3.4 Definisi Operasional  

Untuk memudahkan pemahaman dan pengukuran setiap variabel 

dalam penelitian, maka setiap variabel harus dirumuskan secara operasional. 

Adapun definisi operasioanal dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Citra Merek (X1) 

Indikator citra merek menurut Schiffman dan Kanuk (2010) yaitu: 

(i) Kualitas atau mutu, berkaitan dengan kualitas produk barang yang 

Ditawarkan oleh produsen dengan merek tertentu; (ii) Dapat dipercaya   

atau diandalkan; (iii) Kegunaan atau manfaat; (iv) Pelayanan; (v) 

Resiko; (vi) Harga; (vii) Citra yang dimiliki oleh merek itu sendiri  

2. Nilai yang dipersepsikan konsumen (X2) 

Indikator yang dipakai untuk nilai yang dipersepsikan konsumen yaitu: 

(i) emotional value; (ii) social value; (iii) quality/performance; (iv)  

price/value for money 

3. Keputusan Pembelian (Y) 

Indikator–indikator keputusan pembelian (Kotler, 2009:185) adalah : 

(i) Pengenalan Masalah; (ii) Pencarian Informasi; (iii) Evaluasi 

Alternatif; (iv) Keputusan pembelian; (v) Perilaku pasca pembelian 
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3.5 Validitas dan Realibilitas 

Dalam penelitian ini menggunakan perhitungan korelasi antar skor tiap 

butir pertanyaan dengan skor atau disebut korelasi Product Moment Pearson 

dengan derajat kesalahahan yang ditoleransi sebesar 5% atau 0,05 Apabila 

tingkat signifikansi pada uji tersebut lebih kecil dari 0,05 maka pernyataan 

disebut valid (Kuncoro, 2009:172). Pengukuran realibilitas dalam penelitian 

ini menggunakan uji statistik Croncbach Alpha (α), variabel dikatakan 

reliabel. Apabila setiap pertanyaan memberikan nilai Croncbach Alpha > 0,60 

(Kuncoro, 2009:175). 

3.6 Analisis Data  

 1. Persamaan Regresi (Sugiyono, 2013:277) 

Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Y= β0+β1X1+β2X2+ε 

Keterangan: 

Y : Keputusan pembelian 

β0 : Konstanta 

β1, β2: Koef. Regresi 

X1 : Citra Merek 

X2 : Nilai yang dipersepsikan 

pelanggan 

ε : Standar error / deviasi 

2. Uji Hipotesis  

a. Uji F 

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui semua variabel bebas 

berhubungan dengan variabel terikat (Kuncoro, 2009:239). Jika nilai 
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signifikansi uji F < 0,05 maka variabel bebas berpengaruh pada 

variabel terikat. Jika nilai signifikansi uji F > 0,05 maka variabel bebas 

tidak berpengaruh pada variabel terikat. 

b. Uji t 

Uji statistik t bertujun untuk mengukur seberapa jauh pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2009:239). Jika 

nilai signifikansi dari uji t < 0,05 maka seluruh variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi dari uji t > 

0,05 maka seluruh variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikat 

  c. Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R
2
) 

Kegunaan koefisien determinasi (R
2
) adalah untuk mengukur 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat 

(Kuncoro, 2009:240). Koefisien determinasi R
2
 memiliki harga 0 

hingga 1. Jika hasil R
2
 mendekati angka satu, maka variabel bebas 

memiliki pengaruh yang semakin kuat terhadap variabel terikat. Jika 

hasil R
2
 mendekati angka nol, maka pengaruh variabel bebas semakin 

lemah terhadap variabel terikat. Koefisien korelasi (R) memiliki harga 

-1 hingga +1. Harga -1 menunjukkan hubungan sempurna terbalik 

antar variabel dependen dan independen. Harga +1 menunjukkan 

hubungan sempurna positif. 
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 3. Uji Asumsi Klasik  

  a. Uji Multikolinieritas (Sunyoto, 2009:79) 

Uji asumsi multikolinearitas bertujuan untuk mengukur 

hubungan pasti antara variabel bebas. Untuk mengukur hubungan 

tersebut, dibutuhkan nilai variance inflacy factory (VIF), jika nilai VIF 

kurang dari 5, maka tidak ada multikolinearitas. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas dapat menggunakan uji Glejser yaitu 

dengan meregresikan antara variabel bebas dengan absolut residual 

sebagai variabel terikat. Jika nilai sig pada uji t untuk semua variabel 

pada uji t > 0,05, maka tidak terjadi heteroskedasitisitas. 

  c. Uji Autokorelasi (Ghozali, 2011:110) 

 Uji Autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji 

Durbin-Watson (D-W Test). (Lampiran F) 

  d. Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam 

sebuah model regresi, nilai residual mempunyai distribusi yang normal 

(Ghozali, 2011:160). Pengujian yang dilakukan dapat dilakukan 

dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. (Santoso, 2012:45) 

Jika nilai signifikansi > 0,05 maka residual berdistribusi normal. 

Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka residual tidak berdistribusi 

normal (Santoso, 2012:45) 




