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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, menurut Sugiyono (2009: 

14) penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai metode penelitian sebagai landasan 

pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi/sampel tertentu, 

teknik pengambilan sampel biasanya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian 

kuantitatif peneliti ini menggunakan cara membagikan survei dengan tujuan untuk 

mendapatkan gambaran dan kondisi untuk menjadikan objek penelitian yang timbul 

di masyarakat. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah calon pelanggan bakso UD. Soponyono yang bertempat 

tinggal di Surabaya, hal ini dikarenakan keterbatasan jangka waktu penyimpangan 

dari bakso frozen. Oleh karena itu jumlah dari populasi ini belum diketahui, maka 

untuk menentukan jumlah sampel yang akan menggunakan rumus Unknow 

Population (Basra,2014) sebagai berikut : 
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n = 
𝑍2

4𝜇2
 

keterangan : 

n = ukuran sampel 

Za = ukuran tingkat kepercayaan dengan 

a = 5% 9derajat keyakinan ditentukan 95%) maka, Z = 1,96 

µ = margin of error, tingkat kesalahan yang ditolerir 10% 

dengan perhitungan sebagai berikut : 

n =
1,962

4(0,1)2
 

n = 96,04 ≈ 100 

bisa dilihat dari perhitungan diatas, maka jumlah data sampel yang diteliti 

sebanyak 100 orang. 

3.2.2 Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non-probability 

sampling, yaitu Teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau 

kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel. Metode yang digunakan dalam penentuan sampel yaitu purposive 

sampling. Purposive Sampling merupakan Teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu, yaitu beberapa persyaratan untuk responden yang 
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dibutuhkan (Sugiyono, 2016). Berikut adalah kriteria yang dijadikan sebagai 

sampel dalam penelitian ini: 

1. Orang yang mengetahui bakso UD. Soponyono 

2. Usia minimal 17 tahun karena menurut (Hurlock, 2006) di usia 17 tahun 

merupakan usia yang sudah dewasa dan dianggap matang menurut hukum, 

dan dari hukum didalam UU nomor 22 tahun 2009 pasal 2009 pasal 8 ayat 

2 dikatakan bahwa pada usia 17 tahun masyarakat sudah memilik identitas 

diri karena pada usia tersebut masyarakat dianggap telah bertanggung 

jawab oleh dirinya sendiri. 

3.3 Jenis Data, Sumber Data dan Skala Pengukuran 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data 

kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau nominal yang diperoleh dari 

penyebaran kuisoner yang telah dilakukan. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari yang  

didapatkan peneliti melalui pengamatan (Sugiyono (2016). Data primer dalam 

penelitian ini adalah kuesioner yang dibagikan kepada responden dengan kriteria 

tertentu, sedangkan data sekunder yaitu Data yang didapatkan tidak langsung dari 

subjek penelitian, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini disajikan oleh 

pihak lain. Data sekunder ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan sumber lain 

sebagai bahan referensi seperti buku teks, jurnal, artikel, dan internet yang 

digunakan dalam penelitian skripsi ini. 

Skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini menggunakan skala 

Likert lima point  (1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, 5 
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= sangat setuju) untuk menentukan kekuatan dari setiap skor jawaban menurut 

skalanya. 

 

3.4 Variabel dan Definisi Operasional 

Tabel 3. 1 Variabel dan Definisi Operasional  

Variabel Definisi Konseptual Indikator Definisi Operasional Sumber 

Kualitas 

Produk 

(X1) 

Kualitas didefinisikan 

sebagai karakteristik 

yang dimiliki oleh 

produk atau jasa yang 

memiliki kemampuan 

untuk memuaskan atau 

memenuhi kebutuhan 

pelanggan 

1. Performance 

(Kemampuan 

produ) 

2. Reliability 

(Kehandalan) 

3. Conformance 

(Kesesuaian), 

1. Saya merasa rasa 

bakso UD 

Soponyono enak 

2. Saya merasa 

produk bakso UD 

Soponyono dapat 

bertahan dalam 

periode konsumsi 

3. Saya merasa 

produk bakso UD 

Soponyono sesuai 

dengan yang 

ditawarkan kepada 

pelanggan 

Kotler 

dan 

Keller, 

(2012:8) 

Harga 

(X2) 

Harga didefinisikan 

“the amount of money 

charged for a product 

or service, the sum of 

the values that 

customers exchange for 

the benefit of having or 

using the product or 

service”. 

1. Keterjangkau

an harga.  

2. Daya saing 

harga 

3. Kesesuaian 

harga dengan 

kualitas 

produk 

 

1. Saya merasa harga 

yang ditawarkan 

Bakso UD 

Soponyono 

terjangkau untuk 

pelanggan 

2. Saya merasa harga 

yang ditawarkan 

oleh bakso UD 

Soponyono tidak 

lebih rendah dan 

tinggi dipasaran 

3. Saya merasa harga 

yang ditawarkan 

bakso UD 

Soponyono sesuai 

dengan kualitas 

produk yang 

ditawarkan  

Kotler 

dan 

Amstrong

, 

(2012:52) 

Promosi 

(X3) 

Promosi merupakan 

suatu kegiatan 

mengkomunikasikan 

tentang keunggulan 

produk atau jasa guna 

membujuk pelanggan 

untuk membelinya. 

1. Penjualan 

personal 

2. Promosi 

penjualan 

1. Saya merasa bahwa 

bakso UD 

Soponyono 

menawarkan 

produknya melalui 

komunikasi secara 

langsung (pembeli 

dan penjual) 

2. Saya merasa bahwa 

bakso UD 

Kotler 

dan 

Keller, 

(2016) 
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Soponyono 

mempromosikan 

produknya melalui 

website  

Minat Beli 

(Y) 

Minat beli merupakan 

pernyataan mental dari 

diri pelanggan yang 

merefleksikan rencana 

pembelian dari 

sejumlah produk 

dengan merk tertentu 

1. Minat 

transaksional 

2. Minat 

referensial 

3. Minat 

eksplorasi 

1. Saya merasa tertarik 

untuk mencoba dan 

membeli produk 

bakso UD 

Soponyono 

2. Saya merasa tertarik 

untuk 

merekomendasikan 

kepada pelanggan 

lain untuk membeli 

bakso UD 

Soponyono 

3. Saya merasa tertarik 

untuk mencari 

informasi mengenai 

bakso UD 

Soponyono 

Ferdinand 

(2006) 

Sumber : Data diolah, 2021 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan melakukan menyebarkan kuisoner kepada responden yang telah ditentukan 

sebagai sampel penelitian. Penelitian ini akan menyebarkan kuesioner kepada para 

pelanggan yang sudah ingin membeli dan menegetahui bakso UD Soponyono 

dengan*tujuan*untuk*mengukur*seberapa besar pengaruh yang dihasilkan dari 

kualitas produk, harga dan promosi terhadap minat beli pelanggan. 

3.6 Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

3.6.1 Validitas 

Validitasi merupakan kesesuaian isi pada alat ukur yang ditinjau dari isi alat 

ukur itu sendiri. Alat ukur dapat dikatakan valid apabila isi pertanyaan atau 

pernyataan dalam alat ukur tersebut sesuai dengan yang ingin diukur. Tujuan 

melakukan validitasi yaitu memastikan pengukuran yang dilakukan telah 
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memasukkan sekumpulan butir yang dapat mewakili seluruh konsep atau dimensi 

yang ignin diukur (Siaputra & Natalya, 2016). 

3.6.2 Reliabilitas 

 Konsep reliabilitas yaitu seberapa bak salah satu stimulus dari sebuah alat 

ukur menggambarkan alat ukur secara keseluruhan. Menurut Azwar (2008) 

reliabilitas digunakan sebagai alat ukur konsistensi atau keterpecayaan hasil ukur, 

dimana terkandung makna kecermatan pengukuran (Azwar, 2008). Apabila nilai 

koefisien reliabilitas mendekati angka 1,00 dapat diartikan bahwa reliabilitasnya 

semakin baik. 

3.6.3 Uji F 

Uji F biasa dilakukan untuk menguji signifikan tidaknya pengaruh variabel bebas 

secara simultan terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2009). Jika nilai signifikansi 

>0,05 makan H0 diterima dan H1 ditolak, maka sebaliknya jika nilai signifikansi 

<0,05 makan H0 ditolak dan H1 diterima. 

3.6.4 Uji t 

Menurut (Ghozali, 2018) uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Pengujian menggunakan signifikansi level 0,05 (α = 5%). Dengan menggunakan 

kriteria sebagai berikut:  

a. Jika nilai sig. ≤ 0,05 maka bisa dikatakan signifikan. Harus dilihat terlebih dahulu 

nilai koefisien regresinya, jika arahnya sama dengan arah hipotesis maka dapat 

dikatakan Ha diterima.  



 
 

25 
 

b. Jika nilai sig. > 0,05 maka tidak bisa dikatakan signifikan. Artinya Ha ditolak 

sehingga tidak ada pengaruhnya antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

3.6.5 Koefisien Korelasi (R) 

 Menurut Priyatno (2017:178) R merupakan korelasi berganda yang digunakan 

untuk mengukur korelasi antara dua atau lebih variabel independen terhadap 

variabel dependen. Nilai R berkisar dari 0 sampai 1. Jika semakin mendekati nilai 

1 dapat dinyatakan bahwa hubungan yang terjadi akan semakin erat, akan tetapi jika 

mendekati nilai 0 dapat dinyatakan bahwa hubungan yang terjadi akan semakin 

lemah. 

3.6.6 Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R2) yaitu mengukur sejauh mana kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel independent.nilai koefisien dari determinasi 

yaitu nol dan satu (Imam Ghozali, 2013). Jika nilai R2 yang kecil memiliki arti 

bahwa kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variasi dependen 

begitu terbatas, akan tetapi jika nilai mendekati satu berarti variabel independent 

memberikan hampir untuk semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi 

variasi variabel dependen. 

3.6.7 Uji Asumsi Klasik  

1. Uji Normalitas  

Menurut Ghozali (2016) bahwa uji normalitas digunakan untuk menguji 

apakah pada model regresi, variabel independen dan variabel dependen 

ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.  Hasil uji 
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statistik akan mengalami penurunan apabila suatu variabel tidak 

berdistribusi secara normal. Penelitian ini menggunakan metode uji One 

Sample Kolmogorov Smirnov yaitu apabila nilai signifikansi diatas 5% 

maka data memiliki distribusi yang normal, sedangkan jika menghasilkan 

nilai signifikan dibawa 5% maka data tersebut tidak memiliki distribusi 

yang normal. 

2. Uji Multikolienaritas 

Menurut Ghozali (2016) tujuan dari pengujian multikolinearitas ini untuk 

mengetahui model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independent atau variable bebas. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari 

nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF).  

3. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2013: 139), uji heteroskedastisitas memiliki ujuan untuk 

menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamat ke pengamat lannya. Jika variance dari satu pengamat ke 

pengamat lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Untuk model penelitian yang baik yaitu yang 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel 

yang mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Untuk 

mengetahui nilai uji linearitas menggunakan program SPSS. Apabila nilai 

probabilitas >0,05 maka hubungan kedua variabel dapat dikatakan linear, 
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maka sebaliknya jika nilai probabilitas <0,05 maka hubungan kedua 

variabel dapat dikatakan tidak linear (Hadis, 2015). 

3.6.8 Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut (I Ghozali, 2011) Analisis regresi yaitu studi yang memiliki 

ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel 

independen (variabel bebas), yang memiliki tujuan untuk mengestimasi atau 

memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel independen yang diketahui. 

Analisisi regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas 

produk dan harga terhadap minat beli UD Soponyono. 

 Persamaan regresi linier berganda biasanya dinyatakan sebagai berikut:  

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 

Dengan keterangan sebagai berikut : 

Y : Variabel keputusan pembelian 

a : Konstanta 

b1 : Koefisien regresi variabel Kualitas Produk 

b2 : Koefisien regresi variabel Harga 

b3 : Koefisian regresi variabel Promosi 

X1 : Kualitas Produk 

X2 : Harga 

X3 : Promosi 

e : Tingkat error 


