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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi yang digunakan oleh peneliti adalah seluruh konsumen 

yang pernah membeli produk di Plastic.Co yang berjumlah 35 orang. Hal 

ini dikarenakan jumlah populasi yang sangat dekat dengan batas bawah 

penggunaan sampel untuk program SPSS, maka tehnik pengambilan sampel 

adalah sampling jenuh yang menggunakan seluruh populasi, yaitu 35 orang. 

3.2.Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Data Primer 

Data akan dikumpulkan dengan menggunakan metode kuesioner 

yang akan disebarkan kepada semua konsumen Plastic.Co. Jenis 

pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan tertutup. 

Pengumpulan data akan diberikan kepada seluruh sampel yang 

merupakan konsumen Plastic.Co dan di dampingi oleh penulis untuk 

meminimalisir terjadinya kerancuan pemahaman soal. Kemudian 

hasil kuesioner akan diberi skor menggunakan skala Linkert dan 

diolah dengan metode analisis regresi berganda. 
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3.2.2. Data Sekunder              

Data sekunder akan dikumpulkan melalui data dokumenter internal 

Plastic.Co yang diolah sampai tahun 2013 dan jurnal dari penelitian 

terdahulu yang memiliki persamaan variabel, serta teori dari buku 

literatur yang berkaitan dengan judul penelitian. 

3.3. Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Pengujian validitas akan dilakukan dengan menggunakan 

Coefficient Corelation Pearson yang terdapat dalam program 

SPSS. Dengan ketentuan jika nilai signifikansi suatu pertanyaan 

≥ 0,05 maka pertanyaan tersebut tidak valid dan sebaliknya bila 

nilai signifikansi yang muncul adalah < 0.05 maka pertanyaan 

tersebut dinyatakan valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Pengujian Reliabilitas menggunakan rumus Cronbach Alpha. 

dengan ketentuan apabila nilai dari  Cronbach alpha.> 0,6 maka 

pertanyaan tersebut dinyatakan reliabel. Sebaliknya apabila 

Cronbach alpha < 0,6 maka pertanyaan tersebut tidak reliabel 

3.4.  Metode Analisis Data 

3.4.1. Definisi Operasional 

Berikut adalah definisi tiap variabel yang digunakan beserta 

indikator yang menjadi acuan pembuatan kuesioner untuk 

pengumpulan data pada penelitian ini. 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Indikator 

Harga 

(X1) 

Harga merupakan 

sejumlah nilai atau uang 

yang dibebankan untuk 

memperoleh suatu 

produk (Kotler dan 

Armstrong, 2010:314) 

1. Harga produk masih berada dalam range anggaran 

pembelian perusahaan 

2. Harga yang ditetapkan sesuai dengan kualitas produk yang 

di dapat  

3. Harga produk mampu bersaing dengan kompetitor 

Berdasarkan Kotler Armstrong ( 2009 : 420 ) 

Kualitas 

Produk 

(X2) 

Kualitas produk adalah 

karakteristik dari suatu 

produk yang memiliki 

kemampuan untuk 

memenuhi keperluan dari 

konsumen (Kotler dan 

Armstrong 2012 ; 283 ) 

1. Performance: Produk Plastic.Co berhasil memenuhi 

kebutuhan konsumen 

2. Durability :Produk Plastic.Co tidak mudah rusak (sobek, 

melar) 

3. Perceived Quality : Produk Plastic.Co dianggap berkualitas 

dari sudut pandang konsumen 

4. Comformance to Specification : Produk Plastic.Co sesuai 

dengan keinginan konsumen 

(berdasarkan Walker, Mullins, & Boyd, 2010) 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Keputusan pembelian 

adalah kegiatan untuk 

mengevaluasi dan 

melanjutkan proses 

pembelian untuk 

menyelesaian atau 

memenuhi kebutuhan 

yang ada ( Grewal, Levy 

2010, 151)  

1. Pengenalan Masalah: alasan dasar untuk memulai proses 

pengambilan keputusan pembelian 

2. Pencarian Informasi: Sumber informasi yang di dapat 

seputar produk yang diinginkan 

3. Evaluasi Alternatif: proses pertimbangan dan perbandingan 

produk Plastic.Co dengan produk lain 

4. Pengambilan Keputusan: Hasil keputusan 

5. Perilaku Paska Pembelian: Menggambarkan tindakan 

konsumen  setelah melakukan proses pembelian 

(berdasarkan Kotler. 2009 yang dijabarkan dalam jurnal 

(Purwati, Setiawan, & Rohmawati, 2012) 
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3.4.2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini akan menghitung dan mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel kualitas produk dan harga terhadap keputusan 

konsumen Plastic.Co. Persamaan regresi linier berganda yang akan 

digunakan adalah: 

 Y = α + β1 X1 + β2 X2 + ɛ 

Keterangan: 

Y = Keputusan Pembelian X1 = Harga 

α = Konstanta   X2 = Kualitas Produk 

β1, β2 = Koefisien Regresi  ɛ   = Residual 

 

3.4.3.  Uji F (uji simultan) 

Pengujian ini digunakan dengan tujuan untuk menunjukan apakah 

semua variabel bebas yang digunakan dalam model memiliki 

pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.  

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

H0: variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap variabel dependen 

H1: variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan 

terhadap variabel dependen 

Dengan penetapan kriteria pengambilan keputusan: 

1. Jika signifikansi < 0.05 maka H0 ditolak dan H1 diterima 

2. Jika signifikansi > 0.05 maka H1 ditolak dan H0 diterima  
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3.4.4. Uji t (Uji Parsial) 

Uji statistik t memiliki tujuan untuk menunjukan seberapa jauh 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen. Dengan hipotesis: 

H0 : kualitas produk dan harga tidak berpengaruh signifikan secara  

parsial terhadap keputusan pembelian 

H1: kualitas produk dan harga berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap keputusan pembelian 

  Dengan penetapan kriteria pengambilan keputusan : 

1. Jika signifikansi < 0.05 maka H0 ditolak dan H1 diterima 

2. Jika signifikansi > 0.05 maka H1 ditolak dan H0 diterima 

3.4.5. Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien korelasi adalah perkiraan pengaruh keeratan dan arah 

hubungan variabel independen dan variabel dependen, sedangkan 

koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

model yang digunakan mampu menerangkan variasi variabel 

independen. Nilai koefisien berada pada angka nol sampai satu, 

semakin mendekati satu maka variabel dependen semakin kuat 

dalam mempengaruhi variabel independen. (Kuncoro, 2009 :240) 

3.4.6. Analisis Korelasi Parsial 

Analisis ini digunakan untuk mengukur seberapa besar hubungan 

antara variabel dependen secara individu dengan variabel 

independen .Dalam pengukuran ini, variabel lain di anggap 
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dikendalikan dan dianggap constant. Semakin tinggi nilai korealasi 

maka semakin tinggi juga pengaruh variabel dependen terhadap 

variabel independennya. 

3.4.7. Uji Asumsi Klasik  

Asumsi ini digunakan unutk menilai apakah model yang digunakan 

termasuk model linier yang merupakan uji validitaas atas model 

regresi yang meliputi normalitas, multikolinearitas dan 

heterokedastisitas serta uji autokolerasi. 

i. Uji Normalitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah  model 

regresi berdistribusi normal atau tidak. Untuk itu, digunakan 

pengujian dengan metode Kolmogorov – Smirnov. Hipotesisnya 

adalah: 

H0: residual berdistribusi normal 

H1: residual tidak berdistribusi normal 

Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, 

dan  berlaku sebaliknya. 

ii. Uji Autokolerasi 

Pengujian ini berfungsi untuk melihat apakah ada korelasi 

antara kesalahan suatu periode t dengan prediode sebelumnya.  

Hipotesisnya adalah: 

   H0: Tidak ada autokolerasi 

   H1: Ada autokolerasi 
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Tehnik pengujian yang digunakan adalah dengan metode 

      Durbin Watson dengan penghitungan: 

        Tabel 3.2. Klasifikasi nilai Durbin - Watson  

Nilai Durbon – Watson Keterangan 

< 1, 10 Ada Autokolerasi 

1,10 – 1,54 Tidak ada kesimpulan 

1,52 – 2,46 Tidak ada autokolerasi 

2,46 – 2,90 Tidak ada kesimpulan 

>2,91 Ada autokolerasi 

 Sumber : Analisis Data Penelitian ( Wijaya, 2010 : 55 ) 

 

iii. Uji Multikolinearitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

variabel bebas dalam model regresi.( Ghozali, 2011:105). Jika 

nilai VIF< 10, maka H0 diterima, berarti tidak ada 

multikolinearitas, begitu juga sebaliknya jika VIF > 10, maka H1 

diterima. 

iv. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian residual antar pengamatan 

yang satu dengan yang lainnya ( Ghozali, 2011:139). Pengujian  

dilakukan dengan menggunakan uji glejser dengan melihat  nilai 

probabilitas, jika lebih besar dari 5% atau 0,05 maka H0 diterima, 

yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 




