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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian 

kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan angka dan 

program statistik. Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2014) adalah 

metode yang dapat digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. 

Analisis data yang digunakan bersifat statistik yang bertujuan untuk menguji 

hipotesis yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Sedangkan menurut Suharsaputra 

(2012) metode penelitian kuantitatif adalah analisis yang menggunakan statistik 

untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang sedang diteliti. Untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian bahan bangunan di CV PAS.  

3.2  Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, yang terdiri atas obyek 

atau subyek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Populasi 

dalam penelitian adalah konsumen tetap CV PAS selama tahun 2016–2018 

sebanyak 180 konsumen.  

Menurut Sugiyono (2014) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik yang digunakan untuk menentukan 
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sampel adalah non-probability  sampling dengan jenis purposive sampling, yaitu 

teknik penentuan sampel  dengan  pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Dengan 

teknik  tersebut, setiap  responden  dalam penelitian  ini  dipilih  melalui screening 

question yaitu dengan menentukan kriteria responden harus sudah lebih dari dua 

kali membeli bahan bangunan di CV PAS. Dari hasil kriteria tersebut, peneliti 

mendapat angka 125 konsumen untuk menentukan sampel yang telah memenuhi 

kriteria.  

3.3 Metode Pengumpulan  Data 

Teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan 

dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Jika kita lihat dari sumber datanya, maka 

pengumpulan data dapat menggunakan sumber data  primer dan sekunder. Menurut 

Sugiyono (2014) sumber primer adalah sumber data yang secara langsung 

didapatkan oleh peneliti. Sumber primer yang peneliti gunakan untuk mendapatkan 

data primer, peneliti memberikan kuisioner kepada konsumen tetap CV PAS yaitu 

sebanyak 125 orang. Setelah itu para konsumen  tersebut akan mengembalikannya 

kepada peneliti setelah mereka selesai menjawabnya. Menurut Sugiyono (2014) 

kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang responden memberikan jawaban 

kepada pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kemudian akan dikembalikan 

kembali kepada peneliti jika sudah selesai mengisinya. 

Sumber sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung didapatkan 

oleh peneliti (Sugiyono, 2014). Sumber sekunder yang digunakan penelitian ini 

didapatkan dari dokumen yang ada di  perusahaan. Hal tersebut dapat dilakukan 
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dengan membaca dan mengambil data dari referensi yang berkaitan dengan variabel 

penelitian.  

Skala yang akan membantu untuk memenuhi kumpulan data pada penelitian 

ini adalah skala Likert. Menurut Suharsaputra (2012) kuantifikasi yang dilakukan 

dalam skala Likert adalah dengan menghitung respon dari responden yang setuju 

atau tidak setuju terhadap suatu pertanyaan dan pernyataan. Alasan peneliti 

mengambil skala Likert adalah skala ini sudah banyak dikenal oleh semua orang 

dan mudah dimengerti sehingga akan memudahkan responden dalam mengisi 

kuesioner. Peneliti menghilangkan pilihan netral agar dapat lebih mendorong 

responden untuk menentukan pilihannya sehingga dapat meminimalisir jawaban 

yang dirasa ragu oleh responden. Langkah ini juga penulis ambil dengan harapan 

jawaban dari setiap responden dapat terukur lebih akurat dan dapat 

menggolongkannya ke dalam pernyataan positif (favorable) atau negatif 

(unfavorable).  

Tabel 3. 1 Skala Likert dan Skor 
Jawaban Skor favorable Skor unfavorable 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 

Tidak Setuju (TS) 2 3 

Setuju (S) 3 2 

Sangat Setuju (SS) 4 1 

 

 

 

Sumber : diolah penulis, 2019 
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Pernyataan akan terdiri dari 2 jenis, yaitu pernyataan favorable dan 

unfavorable. Favorable adalah pernyataan yang mendukung suatu objek penelitian 

ataupun juga positif. Sedangkan untuk unfavorable adalah pernyataan yang tidak 

mendukung suatu objek penelitian ataupun juga negatif. Pada saat pengolahan hasil 

kuisioner, item favorable akan diberikan skor 1 sampai 4 dari pilihan jawaban 

sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju skor, kemudian pada pernyataan 

unfavorable akan dibalik. 

3.4 Operasionalisasi Variabel 

Menurut Sugiyono (2014) berikut merupakan hal-hal yang dapat dikatakan 

sebagai operasionalisasi variabel adalah suatu atribut atau sifat atau penilaian dari 

seseorang, objek atau kegiatan yang memiliki suatu variasi tertentu yang harus 

dipelajari sehingga mendapatkan suatu informasi mengenai hal tersebut, kemudian 

dapat ditarik kesimpulannya. Operasionalisasi variabel dilakukan oleh penulis 

untuk menghindari analisa yang tidak sesuai ketika hendak membahas 

permasalahan penelitian yang dilakukan. Variabel operasional pada penelitian ini 

adalah: 

1) Variabel independen  / variabel bebas (X) = Kualitas pelayanan (X1) dan 

Kualitas Produk (X2) 

2) Variabel dependent  / variabel terikat (Y) = keputusan pembelian (Y)  

Tabel 3. 2 Operasionalisasi Variabel  
Variabel Definisi variabel Indikator variabel Item 

Kualitas 
Pelayanan 

(X1) 

Kualitas Pelayanan 
adalah aktivitas 
menawarkan bantuan 
kepada pelanggan 
yang sudah 
menggunakan jasa 

1. Bukti fisik (tangible) 
meliputi fasilitas fisik, 
penampilan karyawan 
Contohnya: seragam 
karyawan. 
 

1-4 
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atau pelayanan. 
Kualitas Pelayanan 
sangat penting untuk 
kepuasan dan 
kepercayaan 
pelanggan. 
 
Nejad, Firoozbakht, 
dan Taghipoor (2014)  

2. Keandalan (reliability) 
Pelayanan perusahaan harus 
memiliki kesamaan dalam 
standart pelayanan kepada 
seluruh pelanggan yang 
dimiliki oleh perusahaan 
tersebut.  

3. Daya tanggap 
(responsiveness) 
memberikan informasi 
kepada customer secara 
jelas agar mudah di pahami 
oleh pelanggan. 

4. Jaminan (assurance) 
kemampuan perusahaan 
dalam meningkatkan 
perusahaan dengan cara 
memberikan rasa percaya.  

5. Empati (Empathy) 
kemampuan perusahaan 
dalam memahami keinginan 
pelanggan dengan baik. 

5-8 
 
 
 
 
 
 

9-11 
 

 
 
 
 
12-15 
 
 
 
 
16-19 

Kualitas 
Produk 

(X2) 

Kemampuan suatu 
produk untuk 
melakukan 
fungsinya, yaitu 
mencakup daya 
tahan keseluruhan 
produk, realibilitas, 
presisi, kemudahan 
operasi dan 
perbaikan, dan 
atribut bernilai. 

1. Kinerja (performance) 
mencakup kecepatan, 
kenyamanan, kemudahan 
konsumen dalam 
menggunakan produk 
tersebut. 

2. Keistimewaan tambahan 
atau ciri-ciri (features) 
merupakan karakteristik 
pelengkap suatu produk. 

3. Kesamaan dengan 
spesifikasi (conformance to 
spesification) merupakan 
standar karakter yang 
ditetapkan oleh perusahaan. 

4. Keandalan (reliability) 
produk kemungkinan kecil 
mengalami gagal produksi 
atau rusak. 

5. Daya tahan (durability) 
Mengetahui usia seberapa 
lama masa penggunaan 
suatu produk. 

6. Estetika (aesthetic) daya 
tarik yang diberikan oleh 
produk kepada konsumen. 
Sehingga, konsumen ketika 
melihat suatu produk 
tersebut langsung tertarik 
untuk membeli. Misalnya 
keindahan desain dan 
uniknya model produk. 

20-21 
 
 
 
 
 
22-23 
 
 
 
24-25 
 
 
 
 
26-27 

 
 
 

28-29 
 
 
 

30-31 
 
 
 
 
 
 
 
 
32-33 
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Sumber: Diolah Peneliti, 2019 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1 Uji Validitas 

Uji validitas dapat digunakan untuk mengukur pernyataan atau pertanyaan 

yang telah dibuat oleh peneliti valid atau tidak. Kuesioner dikatakan valid apabila 

kuesioner yang sudah dibuat dapat mengukur apa yang ingin diukur oleh peneliti. 

Validitas dapat mengukur apakah pertanyaan yang sudah dibuat dapat benar-benar 

mengukur apa yang ingin kita ukur (Ghozali, 2013). Hasil penelitian dikatakan 

valid jika ada kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang diperoleh. 

7. Kemudahan perbaikan 
yaitu kecepatan perusahaan 
dalam penanganan keluhan 
produk dari konsumen.  

Keputusan 
Pembelian 

(Y) 
 

bagaimana 
konsumen 
memutuskan untuk 
membeli dan 
memilih alternatif 
pilihan apa saja 
yang akan dibeli, 
kapan akan 
membeli, dimana 
akan membeli dan 
bagaimana cara 
membeli dan 
membayarnya. 

 

1. Product choice: Konsumen 
dapat memilih sebuah 
produk apa yang akan dibeli. 

2. Brand Choice: Pengguna 
akan memilih merek apa 
yang akan di pilih. 

3. Dealer Choice: Pengguna 
akan memiliki pemikiran 
berbeda untuk memutuskan 
toko yang akan di kunjungi 

4. Purchase Amount: Pembeli 
akan memutuskan jumlah 
atau kuantitas produk yang 
akan di beli. Perusahaan 
memberikan beberapa 
pilihan produk agar dapat 
dipilih oleh pembeli.  

5. Purchase Timing: 
Penetapan waktu ketika 
berbelanja dapat berbeda. 
Contohnya : setiap hari, 2 
minggu sekali, satu tahun 2 
kali, satu tahun sekali. 

6. Payment Method.: 
Konsumen memutuskan 
seperti apa cara 
pembayarannya.  

  
34-35 
 
 
 
36 
 
 
37-38 
 
 
 
39-40 
 
 
 
 
 
41-42 
 
 
 
 
 
 
43-44 
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Instrumen yang valid dapat diartikan bahwa alat ukur yang digunakan untuk 

mengukur data tersebut valid (Sugiyono, 2017). Pernyataan dikatakan valid apabila 

r hitung > r tabel (Ghozali, 2013).  

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2013) mengatakan bahwa reliabilitas adalah tolak ukur dari 

sebuah kuesioner yang akan menjadi indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner 

dapat dikatakan reliabel jika jawaban yang diberikan sama dari waktu ke waktu. 

Reliabilitas dapat diukur menggunakan uji statistik Alpha Cronbach dengan 

program komputer SPSS. Suatu variabel dikatakan valid jika nilai dari Alpha 

Cronbach > 0,6. 

3.6 Uji Asumsi Klasik  

3.6.1 Uji Normalitas  

Menurut Sugiyono (2014) uji normalitas digunakan untuk menguji data 

variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang 

dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov Smirnov satu arah. Untuk menentukan dan 

menyimpulkan apakah suatu data tersebut berdistribusi normal atau tidak dengan 

cara jika signifikan > 0,05 maka variabel berdistribusi normal, apabila signifikan < 

0,05 maka variabel tidak berdistribusi normal.  

3.6.2 Uji Heteroskedastisitas  

Menurut Ghozali (2013) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam suatu regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual antara 

pengamatan yang satu dengan yang lain. Varian tetap dinamakan homoskedastisitas 
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dan jika mengalami problem maka dinamakan heteroskedastisitas. Untuk menguji 

apakah ada heteroskedastisitas atau tidak, digunakan uji koefisien korelasi Gletser 

yaitu mengorelasikan variabel independent dengan residualnya. Kriteria pengujian 

dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi.  

Jika korelasi antara variabel independent dengan residualnya memberikan 

signifikan lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi problem 

heteroskedastisitas.  

3.6.3 Uji Multikolinieritas  

Menurut Priyatno (2014) uji multikolinieritas ini digunakan untuk 

menganalisis regresi linier berganda yang terdiri dari dua atau tiga variabel bebas. 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar variabel 

bebas. Model regresi yang baik tidak ada korelasi antar variabel. Metode untuk 

menguji adanya multikolinieritas ini dapat dilihat dari Tolerance Value Variance 

Inflantion Factor (VIF).  Jika VIF > 10 atau jika tolerance value < 0,1 maka terjadi 

multikolinieritas. Jika VIF < 10 atau jika tolerance value > 0,1 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. 

3.6.4 Uji Linieritas  

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui linieritas data, yaitu apakah dua 

variabel mempunyai hubungan linear atau tidak. Dua variabel dikatakan linear bila 

signifikansinya kurang dari 0,05 (Priyatno D., 2014)  
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3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1. Uji Koefisien Korelasi R dan Koefisien Determinasi R2 

Menurut Ghozali (2013)  uji ini melihat kemampuan model saat 

menerangkan variasi dari suatu variabel terikat. Apabila nilai R2 semakin 

mendekati angka 1, artinya variabel – variabel bebas tersebut dapat memberikan 

sebagian besar informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dari variabel 

terikat. Sedangkan jika nilai dari R2 semakin mendekati angka 0, artinya 

kemampuan yang dimiliki oleh variabel-variabel bebas terbatas dalam menjelaskan 

variasi dari variabel terikat. 

3.7.2 Uji Regresi Linier Berganda  

Menurut Sugiyono (2014) dasar dari regresi sederhana adalah hubungan 

kausal dalam satu variabel terikat dengan satu variabel bebas. Persamaan regresi 

linier berganda 

Y = a + β1x1 + β2x2 + e 
Keterangan : 

Y : Variabel keputusan pembelian 

X1 : variabel kualitas pelayanan 

X2 : variabel kualitas produk 

a : nilai konstanta 

β: koefisien regresi mengukur besarnya pengaruh x dan y 

e : error 

3.7.3 Uji F 

a. Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel bebas dari model regresi linier tidak mampu menjelaskan variabel terikat. 



10 
 

b. Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel bebas dari model regresi linier mampu menjelaskan variabel terikat 

3.7.4 Uji t  

Menurut Ghozali (2013) uji t akan melihat sejauh mana dampak dari satu 

variabel bebas secara individual dalam menjelaskan atau menerangkan variasi yang 

ada dari variabel terikat. Penulis akan menggunakan 2 cara pengujian, yaitu 

membandingkan nilai sig.  dengan taraf sig. 5%. Jika nilai sig. dari uji t kurang dari 

0.05, artinya hipotesis diterima dan kalau nilainya lebih dari 0.05 artinya hipotesis 

ditolak. Cara lainnya adalah membandingkan hasil dari t hitung dengan t tabel, jika 

lebih besar t hitung maka terdapat perbedaan yang signifikan, sedangkan jika t tabel 

yang lebih besar dapat diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 

3.8 Model Analisis  

Model analisis merupakan abstraksi fenomena-fenomena yang sedang 

diteliti. Dalam hal ini sesuai dengan judul yang diambil yaitu “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian” maka model 

analisis yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut 

 

a)   

b)  

 
Gambar 3. 1 Model Analisis 
Sumber: Diolah Peneliti, 2019 

 

Kualitas pelayanan 
(X1) 

Kualitas Produk 
(X2) 

Keputusan Pembelian 
bahan bangunan 

(Y) 
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Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan 

(X1) dan kualitas produk (X2), sedangkan variabel dependen (terikat) dalam 

penelitian ini adalah keputusan pembelian (Y). Proses analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. 
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