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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Bisnis Icann Dory merupakan bisnis yang bergerak dibidang food and 

beverage yang menjual produk inovasi dari bahan dasar ikan dory. Icann Dory 

menjual makanan olahan dory yang dikemas dalam rice bowl dengan harga yang 

terjangkau dan memiliki lima varian rasa. Bisnis ini adalah hasil kerjasama dengan 

lima orang yaitu Teddy, Vica, Robby, Melinda, Nadia. Icann Dory merupakan merk 

makanan yang mempunyai tujuan untuk menjadi merk yang mencerminkan gaya 

hidup dan wadah untuk menjadi merk nomor satu dalam produk olahan ikan dory. 

Seperti yang di jelaskan di atas untuk mempermudah jalannya penelitian ini, 

penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif 

digunakan untuk mengetahui  pengaruh harga, kualitas produk, dan lokasi dalam 

keputusan pembelian pada perusahaan Icann Dory. Pengaruh harga sebagai variable 

bebas pertama, kualitas produk sebagai variable bebas kedua, lokasi sebagau 

variable bebas ketiga, dan keputusan pembelian sebagai variable terikat. Menurut 

Sugiono (2018)  metode penelitian kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk 

memperoleh data dengan meneliti sampel dan populasi dengan cara 

mengumpullkan data yang menggunakan instrument penelitian. Pengumpulan data 

menggunakan instrument statistic untuk menguji hipotesis yang sudah ditentukan. 
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3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Menurut Sugiono (2018) populasi adalah suatu objek yang berupa 

manusia, wilayah, hewan dan lain-lain yang memiliki karakteristik yang 

bertujuan untuk diteliti dan dipelajari. Populasi berkaitan dengan data-data. 

Populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen Icann 

Dory yang tidak diketahui jumlahnya karena perusahaan tidak menyimpan 

data internal tentang pembeli. 

3.2.2 Sampel 

Menurut Sugino (2018) sampel adalah sebagian populasi yang akan 

diteliti. Apabila penelitian yang di lakukan sebagian dari populasi maka bisa 

di bilang penelitian tersebut penelitian Sampel.  

Menurut Ferdinand (2014) dalam Sidharta (2018) menggunakan 

pengukuran sebagai berikut: 

1. Menggunakan tehnik Maximum Likelihood Estimation dengan 

jumlah 100-200 responden 

2. Bergantung pada jumlah parameter. Syaratnya adalah 5 kali yang 

bergantung pada jumlah indikator yang digunakan pada jumlah 

variabel 

Jumlah sampel adalah jumlah dari indicator dikali paling sedikit 5 kali. 

Penelitian ini menggunakan 17 indikator, sehingga 6 x 17 = 102 sampel. 

Dalam penelitian ini digunakan 102 orang atau responden untuk jumlah 

sampel yang akan digunakan. 
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3.3 Jenis Data, Sumber Data, dan Skala Pengukuran 

 Penelitian ini diukur dengan menggunkan kuesioner tertutup yang diperoleh 

dari sumber tanpa perantara. Menurut Sugiono (2017) skala likert digunakan oleh 

peneliti yang bertujuan untuk meneliti variable penelitian dari jawaban responden. 

Data yang diperoleh untuk meneliti pembahasan ini adalah dengan  melakukan 

kuisioner yang akan di jadikan acuan utama dalam proses penelitian. Serta dengan 

metode wawancara kepada konsumen Icann Dory. Menurut Sugiyono (2017 : 93) 

skala likert yang digunakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 = Tidak Setuju (TS) 

3 = Cukup Setuju (CS) 

4 = Setuju (S) 

5 = Sangat Setuju (SS) 

 

3.4 Variabel dan Definisi Operasional 

Tabel 3.1 Operasional Variabel  

Variabel Definisi Indikator Sumber Item Pertanyaaan 

Harga 

Menurut Xia 

dan 

Benchwati 

(2017) harga 

adalah nilai 

yang 

dibutuhkan 

oleh seseorang 

yang 

dibebankan 

terhadap 

barang dan 

jasa sehingga 

bisa 

1. Price 

competitiveness 

2. Affordability 

3. Price to quality 

4. Price to benefit 

(Xia dan 

Bechwati 

2017) 

1. Harga yang 

ditetapkan oleh Rice 

Bowl dory bersaing 

bila di-bandingkan 

penjual lain 

2. Harga yang 

ditetapkan oleh Rice 

Bowl dory 

terjangkau oleh 

konsumen 

3. Harga yang 

ditetapkan oleh Rice 

Bowl dory 

sebanding dengan 
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mencerminkan 

suatu nilai 

yang menarik 

bagi 

konsumen. 

kualitas barang 

yang dijual. 

4. Harga yang 

ditetapkan oleh Rice 

Bowl dory sesuai 

dengan keuntungan 

yang diperoleh dari 

produk yang dibeli. 

Kualitas 

Produk 

Menurut 

Nasution, 

Limbong, dan 

Ramadhan 

(2020) 

kualitas 

produk 

memiliki 

hubungan 

yang penting 

dalam 

menjaga 

hubungan 

yang baik 

dengan 

konsumen. 

1. Presentasi 

produk yang 

menarik 

2. Rasa makanan 

yang lezat 

3. Bau makanan 

yang 

menggugah 

selera 

4. Temperatur 

makanan 

5. Makanan yang 

di masak 

dengan baik 

(Carranza, 

Diaz, dan 

Consuegra 

2018) 

1.Rice bowl dory 

menyajikan produk 

yang menarik 

2. Rice bowl dory 

menyajikan 

makanan yang lezat 

3. Rice bowl dory 

menyajikan bau 

makanan yang 

menggugah selera 

4. Rice bowl dory  

menyajikan 

temperatur makanan 

yang pas 

5. Rice bowl dory 

menyajikan 

makanan yang 

dimasak dengan 

baik 

Promosi 

Menurut 

Liang, Yang, 

Chen, dan 

Chung (2017) 

promosi 

adalah suatu 

kegiatan yang 

dilakukan oleh 

perusahaan 

untuk 

melengkapi 

strategi 

pemasaran 

dengan 

memberikan 

informasi 

kepada 

konsumen 

tentang 

kegunaan dan 

karakteristik 

produk yang 

ditawarkan. 

1. Potongan 

Pembelian 

2. Membership 

3. Free Gift 

4. Limited edition 

(kategori 

terbatas) 

 

 

 

(Liang, 

Yang, 

Chen, dan 

Chung 

2017) 

1. Rice Bowl 

melakukan kegiatan 

promosi dengan 

cara memberikan 

potongan harga 

2. Rice Bowl 

melakukan kegiatan 

promosi dengan 

program 

membership 

3. Rice Bowl 

melakukan kegiatan 

promosi dengan 

cara memberikan 

free gift (seperti free 

give aways, undian 

berhadiah, dan 

potongan ketika 

telah men-ca¬pai 

jumlah pembelian 

tertentu) 

4. Rice Bowl 

melakukan kegiatan 
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promosi dengan 

cara menawarkan 

produk yang 

bersifat terbatas 

(seperti kupon yang 

dapat digunakan 

dalam waktu 

terbatas) 

Keputusan 

Pembelian 

Menurut 

Cahyani dan 

Hidayat 

(2020) 

keputusan 

pembelian 

adalah suatu 

keputusan 

seseorang 

apakah orang 

tersebut mau 

membeli 

produk atau 

jasa tesebut 

1. Keputusan 

yang tepat untuk 

membeli produk 

2. Merekomendasi 

produk 

3. Pembelian 

secara berkala 

4. Rasa puas 

membeli produk 

(Hanaysha 

2018) 

1. Konsumen 

merasa bahwa 

keputusan untuk 

membeli adalah 

keputusan yang 

tepat 

2. Adanya 

keinginan 

konsumen untuk 

merekomendasikan 

produk kepada 

pihak lain 

3. Adanya 

keinginan 

konsumen untuk 

secara berkala 

membeli produk 

4. Adanya rasa puas 

yang timbul setelah 

membeli produk 

 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

 Penelitian ini, pengambilan data dilakukan secara membagikan kuisioner. 

Untuk mempermudah penelitian maka peneliti akan memilih konsumen Icann 

Dory. Setelah mendapatkan respon dari responden maka peniliti akan meminta 

persetujuan dari responden terkait hal yang akan diteliti dengan memberikan surat 

relawan. 

3.5.1 Validitas 

Menurut Sugiono (2018) validitas adalah sejauh mana ketepatan dan juga 

kecermatan dalam suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu item 
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dapat dinyatakan valid jika terdapat suatu kolerasi yang signifkan terhadap skor 

totalnya. Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kolerasi 

pearson. 

3.5.2 Reliabilitas 

Menurut Priyanto (2014 : 51) dalam Liliana (2018) uji reliabilitas dilakukan 

untuk mengetahui konsistensi alat ukut yang umumnya menggunakan kuesioner. 

Pengujian yang digunakan untuk menguji reliabilitas menggunakan metode 

cronbach aplha, dimana jika cronbach alpha lebih dari atau sama dengan 0,6 maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pernyataan yang dihasilkan dari kuesioner tersebut 

dapat dinyatakan reliable. 

3.6 Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis 

3.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Penelitian ini menggunakan metode statistik atau menggunakan regresi 

linier berganda yang dibantu dengan software SPSS. Persamaan regresi adalah 

sebagai berikut : 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝜀 

𝑌 = Keputusan Pembelian     

𝛼  = Konstanta 

𝛽1  = Koefisien regresi harga 

𝑋1 = Harga 

𝛽2  = Koefisien regresi kualitas produk 

𝑋2 = Kualitas produk 

𝛽3  = Koefisien regresi promosi 
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𝑋3 = Promosi 

𝜀   = Error 

3.6.2 Uji Hipotesis 

3.6.2.1 Uji t  

Menurut Prayitno (2014:161) dalam Salim (2018), uji t digunakan untuk 

mengetahui apakah secara parsial variabel bebas atau variabel independen memiliki 

pengaruh yang signifikan atau tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat 

atau variabel dependen. 

3.6.2.2  Uji F 

Menurut Priyatno (2014:157) dalam Robert (2018), uji F difungsikan untuk 

menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel 

dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat 0,05 sebagai signifikansi. Apabila 

nilai sig <0,05 maka dapat dikatakan variabel bebas atau variabel independen secara 

uji kelayakan model berpengaruh terhadap variabel terikat atau variabel dependen. 

3.6.2.3 Uji Koefisien Determinasi 

Menurut Prayitno (2014:153) dalam Santika (2018), angka ini akan diubah 

ke bentuk presentase, dimana hal ini berarti bahwa presentase sumbangan pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

3.6.3.1 Uji Linieritas 

Uji linieritas adalah perangkat uji yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel yang diteliti. Uji linieritas dilakukan dengan 



27 
 

menggunakan perangkat lunak SPSS pada perangkat Test of Liniearity Nilai 

signifikansi adalah <0,05 maka memiliki keterhungan linier. 

3.6.3.2 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2018) uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan 

untuk mengetahui penelitian ini normal atau tidak normal. Uji normalitas yang 

digunakan adalah uji Kolmogorov-smirnov. Uji Kolmogorov-smirnov dinyatakan 

jika signifikansi > 0,05 dinyatakan normal, jika signifikansi < 0,05 dinyatakan tidak 

normal. 

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2018) uji heteroskedastisitas adalah pengujian yang 

menguji model regresi yang tidak sama pada saat menguji varian residual. 

Pengujian ini menggunakan uji glejser dengan nilai signifikansi dikatakan tidak 

terjadi heteroskedastisitas adalah >0,05 

3.6.3.4 Uji Multikolinearitas 

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan ada tidaknya multikolinearitas. 

Pengujian ini dillihat melalui nilai tolerance dan varian inflation. Jika nilai 

Tolerance < 0,1 dan VIF > 10 maka dinyatakan terdapat multikolinearitas. 

 




