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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Deskripi Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka 

pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini adalah pendekatan penelitian yang 

menitikberatkan pada pengujian hipotesis dengan menggunakan data 

terukur, sehingga diharapkan dapat ditarik suatu kesimpulan. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa jawaban responden, dimana pada 

dasarnya data tersebut merupakan data kualitatif. Oleh sebab itu, agar data 

menjadi data yang terukur dan bisa dianalisis dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif, maka data tersebut nantinya harus diberi skor dengan 

bantuan skala Likert. Data yang telah diberi skor kemudian dapat diolah 

menggunakan teknik analisis regresi linier bergandadengan bantuan program 

SPSS. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut pandangan yang dikemukakan oleh Sekaran 

(2010:121) populasi “mengacu pada keseluruhan kelompok orang, 

kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi”. Penelitian ini  

berusaha mengetahui pengaruh kualitas produk dan harga terhadap 
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keputusan pembelian konsumen di Racing Accessories. Mengacu pada 

tujuan tersebut, maka yang dirasa layak untuk menjadi populasi adalah 

seluruh konsumen dengan kriteria pernahlebih dari satu kali berbelanja 

di Racing Accessories. Hal tersebut dikarenakan, konsumen yang telah 

lebih dari satu kali berbelanja di Racing Accessories lebih memahami 

mengenai perihal kualitas produk dan harga dari produk-produk 

Racing Accessories, sehingga jawaban yang diperoleh dari konsumen-

konsumen tersebut dapat lebih terpercaya. Perlu diketahui, jumlah 

konsumen yang pernah lebih dari satu kali berbelanja di Racing 

Accessories tercatat sejumlah 58 orang. Oleh karena itu, maka jumlah 

populasi dalam penelitian ini adalah 58 orang. 

 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi (Priadana dan Muis, 

2009:103). Sementara itu, pengambilan sampel (sampling) adalah 

proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga 

penelitian terhadap sampel dan pemahaman mengenai sifat atau 

karakteristiknya akan membuat peneliti dapat menggeneralisasikan 

sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi (Sekaran, 

2010:123). Sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik 

sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2011:85), sampling jenuh adalah 

teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel dalam penelitian. Istilah lain sampel jenuh adalah 
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sensus. Dengan demikian, mengacu pada teknik sampling yang 

digunakan, maka dalam penelitian ini terdapat 58 sampel. 

 

C. Prosedur Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan 

data sekunder. Sekaran (2010:60) menjelaskan bahwa, “data primer 

mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti 

yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi”. Di sisi 

lain, Sekaran (2010:60) juga menjelaskan bahwa, “data sekunder mengacu 

pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada”. 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban-jawaban 

responden yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 

para responden yang bersangkutan. Menurut Sugiyono (2011:142), 

kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. Sugiyono (2011:142) juga menambahkan bahwa 

“kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti 

tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan 

dari responden”. Melalui kuesioner yang disebarkan kepada para responden, 

peneliti berharap akan memperoleh data-data primer yang berupa data 

pribadi dan latar belakang responden serta jawaban yang terkait dengan 

variabel penelitian (kualitas produk, harga, dan keputusan pembelian). 
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Sementara itu, supaya jawaban responden dalam kuesioner lebih 

mudah untuk diukur, maka kuesioner yang dibagikan akan dipadukan 

dengan skala Likert. Sugiyono (2011:93) menjelaskan bahwa, “skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial”. Skala Likert yang digunakan 

dalam penelitian ini akan menggunakan rentang jawaban ganjil guna 

memberikan kesempatan pada responden untuk memberikan jawaban yang 

netral. Sugiyono (2011:93) memberikan pandangan mengenai rentang 

jawaban ganjil dalam skala Likert, yaitu: 

1. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 

2. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 

3. Netral (N) diberi skor 3 

4. Setuju (S) diberi skor 4 

5. Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 

Kemudian, hasil jawaban responden yang diukur dengan skala Likert 

dikelompokkan dengan menggunakan interval kelas. Untuk mendapatkan 

interval kelas tersebut, dapat digunakan persamaan berikut ini: 

b

nm
RS   

 

Keterangan : 

RS  = rentang skor 

m  = skor tertinggi  
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n  = skor terendah 

b  = jumlah kelas  

Di sisi lain, pada penelitian ini terdapat pula data sekunder. Data 

sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Secara 

lebih spesifik, studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan 

mengambil data maupun informasi dari literatur-literatur maupun referensi-

referensi yang ada kaitannya dengan variabel penelitian. Dari studi 

kepustakaan yang dilakukan dapat diperoleh data-data mengenai teori-teori 

yang terkait dengan variabel penelitian, data-data mengenai penelitian 

sebelumnya,  serta data-data yang terkait dengan objek penelitian (yaitu: 

Racing Accessories) 

 

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat 

(Sugiyono, 2011:39). Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel 

bebas adalah kualitas produk (X1) dan harga (X2). 

a. Kualitas produk, adalah kemampuan dari sebuah produk, dengan 

berbagai fitur dan sifat yang dimilikinya, untuk dapat 

menjalankan fungsinya, termasuk di dalamnya adalah 

kemampuan bertahan, keadaan yang dapat dipercayai, ketelitian, 

kemudahan penggunaan dan perbaikan, serta atribut lainnya. 
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Untuk mengukur variabel kualitas produk, dapat digunakan 

pernyataan-pernyataan yang didasarkan pada pandangan Garvin 

(dalam Shaharudin et al. 2011:8165) berikut ini: 

1) Produk yang disediakan memiliki kinerja yang optimal 

(kinerja/performance). 

2) Produk yang disediakan memiliki fitur-fitur tambahan yang 

berguna bagi konsumen (keistimeaan tambahan/features). 

3) Produk yang disediakan memiliki kemampuan yang sesuai 

dengan spesifikasinya (kesesuaian/conformance). 

4) Produk yang disediakan tidak pernah mengalami kerusakan 

saat dioperasikan (keandalan/reliability). 

5) Produk yang disediakan memiliki umur pemakaian yang 

panjang (daya tahan/durability). 

6) Produk yang disediakan memiliki garansi perbaikan 

(serviceability). 

7) Produk yang disediakan memiliki tampilan fisik yang 

menarik bagi konsumen (estetika/aesthetics). 

8) Produk yang disediakan berasal dari produsen yang 

memiliki reputasi bagus di mata konsumen (kualitas yang 

dipersepsikan/perceived quality).  

Pengukuran tingkat kualitas produk menggunakan skala Likert 

dengan penilaian interval kelas adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Interval Kelas Variabel Kualitas Produk 

Interval Kelas  Tingkat Kualitas Produk 

1,00 ≤ X ≤ 1,80 Sangat Tidak Setuju  

1,81 ≤ X ≤ 2,60 Tidak Setuju 

2,61 ≤ X ≤ 3,40 Netral 

3,41 ≤ X ≤ 4,20 Setuju 

4,21 ≤ X ≤ 5,00 Sangat Setuju 

Sumber: Diolah oleh Penulis 

 

b. Harga, merupakan salah satu penentu utama yang mendasari 

konsumen untuk mau menukarkan sejumlah nilai guna memiliki, 

menggunakan, dan memproleh manfaat dari suatu produk atau 

jasa. Adapun variabel harga dapat diukur melalui pernyataan-

pernyataan yang didasarkan pada pandangan Kotler dan Keller 

(2010:81-83) berikut ini: 

1) Konsumen membandingkan harga produk yang tersedia 

dengan harga produk yang disediakan penjual lain. 

2) Konsumen membadingkan harga produk dengan kualitas 

produk yang tersedia. 

3) Konsumen membandingkan harga produk dengan manfaat 

produk yang tersedia. 

4) Konsumen membandingkan harga produk yang tersedia 

dengan kemampuan finansial konsumen. 
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Pengukuran tingkat kualitas produk menggunakan skala Likert 

dengan penilaian interval kelas adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2  

Interval Kelas Variabel Harga 

Interval Kelas  Tingkat Harga 

1,00 ≤ X ≤ 1,80 Sangat Tidak Setuju 

1,81 ≤ X ≤ 2,60 Tidak Setuju 

2,61 ≤ X ≤ 3,40 Netral 

3,41 ≤ X ≤ 4,20 Setuju 

4,21 ≤ X ≤ 5,00 Sangat Setuju 

Sumber: Diolah oleh Penulis 

 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat dari keberadaan variabel bebas (Sugiyono, 

2011:39). Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikat adalah 

keputusan pembelian (Y). Keputusan pembelian merupakan hasil dari 

kesadaran ataupun evaluasi yang dilakukan konsumen terhadap produk 

yang tersedia dan dapat dipilih guna memenuhi kebutuhan atau 

keinginan konsumen tersebut. Variabel keputusan pembelian diukur 

melalui pernyataan yang didasarkan pada pandangan Kotler dan Keller 

(2010:83) berikut ini: 

a. Kualitas produk dari produk yang tersedia membuat konsumen 

mau melakukan pembelian. 
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b. Harga dari produk yang tersedia membuat konsumen mau 

melakukan pembelian. 

c. Kualitas produk dari produk yang tersedia membuat konsumen 

mau melakukan pembelian yang berulang. 

d. Harga dari produk yang tersedia membuat konsumen mau 

melakukan pembelian yang berulang. 

Pengukuran tingkat kualitas produk menggunakan skala Likert dengan 

penilaian interval kelas adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3  

Interval Kelas Variabel Keputusan Pembelian 

Interval Kelas  Tingkat Keputusan Pembelian 

1,00 ≤ X ≤ 1,80 Sangat Tidak Setuju  

1,81 ≤ X ≤ 2,60 Tidak Setuju 

2,61 ≤ X ≤ 3,40 Netral 

3,41 ≤ X ≤ 4,20 Setuju 

4,21 ≤ X ≤ 5,00 Sangat Setuju 

Sumber: Diolah oleh Penulis 

 

E. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Uji validitas atau uji kesahihan dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui validitas dari item-item pada kuesioner. Validitas 
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menunjukkan bahwa item kuesioner yang digunakan dalam penelitian 

mampu untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut 

Riduwan dan Sunarto (2011:353) untuk dapat mengetahui tingkat 

validitas, maka peneliti dapat menggunakan Pearson correlationantara 

nilai jawaban tiap item pertanyaan dengan nilai total jawaban tiap 

pertanyaan serta dengan memperhatikan nilai sig. dibandingkan 

dengan tingkat signifikansi. Jika nilai sig. lebih kecil dari nilai tingkat 

signifikansi (sig< 0,05), maka item pada kuesioner dikatakan valid..  

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas atau uji kehandalan bertujuan untuk 

mengetahui seberapa jauh sebuah alat ukur dapat diandalkan 

(konsisten). Suatu alat ukur dikatakan reliable atau handal apabila 

jawaban kuesioner menunjukkan hasil yang relatif konsisten ketika 

dilakukan secara berulang. Pengujian reliabilitas terhadap seluruh item 

pernyataan dalam penelitian ini menggunakan metode Cronbach Alpha 

(α). Secara umum, kriteria yang digunakan adalah jika koefisien 

Cronbach Alpha ≥ nilai kritis yang ditetapkan (yaitu sebesar 0,6) dan 

nilai  Cronbach Alpha ≥ nilai Cronbach Alpha if Item Deleted, maka 

dapat disimpulkan bahwa item pernyataan yang terdapat dalam 

kuesioner dinyatakan reliable. Sebaliknya, jika koefisien Cronbach 

Alpha< 0,6, maka pernyataan yang terdapat dalam kuesioner 

dinyatakan tidak reliable (Kuncoro, 2009:175). 
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F. Teknis Analisis Data 

1. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F adalah alat analisis untuk mengetahui apakah 

variabel bebas secara simultan atau bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Menurut 

Riduwan dan Sunarto (2011:340), untuk dapat melakukan uji F, 

maka peneliti dapat menggunakan ketentuan angka probabilitas 

signifikansi sebagai berikut: 

1) H0 : β1 = β2 = 0, atau variabel-variabel bebas (kualitas 

produk dan harga) secara simultan tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap varibel terikat (keputusan pembelian). 

2) H1 : minimal terdapat satu ≠ 0 ; i = 1,2 atau variabel-

variabel bebas (kualitas produk dan harga) secara simultan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap varibel terikat 

(keputusan pembelian). 

3) Tingkat signifikansi = 0,05. 

4) Apabila nilai sig uji F > 0,05, maka H0 diterima dan H1 

ditolak, artinya variabel-variabel bebas (kualitas produk dan 

harga) secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap varibel terikat (keputusan pembelian). 
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5) Apabila nilai sig uji F ≤ 0,05, maka maka H0 ditolak dan H1 

diterima, artinya variabel-variabel bebas (kualitas produk 

dan harga) secara simultan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap varibel terikat (keputusan pembelian). 
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b. Uji Signifikansi Individual (Uji t) 

Uji t diperlukan karena dapat menunjukkan seberapa jauh 

satu variabel bebas secara individual menerangkan variabel 

terikat. Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel-

variabel bebas (kualitas produk dan harga) terhadap variabel 

terikat (keputusan pembelian) secara individual atau parsial. 

Menurut Riduwan dan Sunarto (2011:340), untuk dapat 

melakukan uji t, maka peneliti dapat menggunakan ketentuan 

angka probabilitas signifikansi sebagai berikut: 

1) H0 : βi = 0, atau variabel bebas (kualitas produk, harga) 

secara individual atau parsial tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap varibel terikat. 

2) H1 : ≠ 0 atau variabel bebas (kualitas produk, harga) 

secara individual atau parsial memiliki pengaruh signifikan 

terhadap varibel terikat (keputusan pembelian). 

3) Tingkat signifikansi = 0,05. 

4) Apabila nilai sig uji t > 0,05, maka H0 diterima dan H1 

ditolak, artinya variabel bebas (kualitas produk, harga) 

secara individual atau parsial tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap varibel terikat. 

5) Apabila nilai sig uji t ≤ 0,05, maka H0 ditolak dan H1 

diterima, artinya variabel bebas (kualitas produk, harga) 
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secara individual atau parsial memiliki pengaruh signifikan 

terhadap varibel terikat (keputusan pembelian). 

 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Kuncoro (2009:176) mengemukakan bahwa regresi linier 

berganda adalah suatu metode untuk mempelajari suatu kejadian yang 

dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel. Persamaan regresi linier 

berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 +  

Keterangan: 

Y = Variabel keputusan pembelian 

X1 = Variabel kualitas produk 

X2 = Variabel harga 

β1 = Koefisien regresi variabel keputusan pembelian 

β2 = Koefisien regresi variabel harga 

α = Konstanta 

 = Residual 

 

3. Uji Koefisien Korelasi (R) 

Menurut Sugiyono (2011:153), koefisien korelasi digunakan 

untuk mengukur seberapa besar hubungan variabel bebas yang diteliti 

terhadap variabel terikat. Nilai R yang mendekati nol (0) berarti 

hubungan variabel bebas dengan bariabel terikat sangat terbatas. 
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4. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Menurut Sugiyono (2011:154), koefisien determinasi dapat 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol 

(0) dan satu (1). Nilai R
2
 yang mendekati nol (0) berarti kemampuan 

model dalam menerangkan variabel terikat amat terbatas. 

 

5. Korelasi Parsial 

Sugiyono (2011:153) mengemukakan bahwa korelasi parsial 

berfungsi utuk mengukur kerekatan hubungan linier antara salah satu 

variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Semakin besar nilai 

korelasi parsial, maka hubungan linier antara variabel bebas tersebut 

dengan variabel terikat juga semakin besar. 

 

6. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinieritas 

Santoso (2010:203) mengemukakan bahwa uji 

multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model 

regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model 

regresi yang baik mengharuskan tidak ada korelasi di antara 

variabel bebas. Apabila dalam model regresi terdapat 

multikolinieritas, maka dapat menyebabkan nilai koefisien 

regresi masing-masing variabel bebas dan nilai standard 
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errormenjadi bias, dalam arti tidak dapat ditentukan kepastian 

nilainya, sehingga akan berpengaruh pula terhadap nilai thitung. 

Pada saat melakukan uji multikolinieritas, peneliti dapat 

menggunakan kriteria sebagai berikut: 

1) Apabila uji VIF nilainya < 10, maka artinya tidak ada 

masalah multikolinieritas.  

2) Apabila uji VIF nilainya ≥ 10, maka artinya ada masalah 

multikolinieritas. 

 

b. Uji Heterokedastisitas 

Santoso (2010:208) mengemukakan bahwa uji 

heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik  

adalah yang homokedastisitas atau variance dari residual 

pengamatan ke pengamatan yang lain sama. Apabila terjadi 

heteroskedastisitas, maka dapat menyebabkan nilai standard 

error menjadi bias, nilai koefisien regresi bukanlah nilai yang 

terbaik, serta akan menyebabkan nilai thitung dan Fhitung tidak dapat 

ditentukan. Deteksi terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan melakukan uji Glejser melalui langkah-langkah berikut 

ini: 
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1) Menentukan residual dari model persamaan yang akan di 

uji. 

2) Meregresikan variabel harga mutlak residual (abs_res) 

terhadap variabel bebas sesuai dengan model yang ada 

dalam penelitian. 

3) Tentukan varian dari model yang diuji. 

Kemudian, untuk dapat melakukan uji heteroskedastisitas, 

peneliti dapat menggunakan ketentuan sebagai berikut: 

Hipotesis yang berlaku: 

H0 :  varian residual sama (homokedastisitas)  

H1 :  varian residual tidak sama (heteroskedastisitas) 

Menurut Santoso (2010:209), Kriteria yang berlaku adalah jika 

nilai sig. uji t (pada uji Glejser) di atas tingkat signifikansi (0,05 

atau 5%), maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya varian 

residual sama (homokedastisitas) atau tidak terjadi 

heterokedastisitas. Namun, bila nilai sig. uji t (pada uji Glejser) ≤ 

tingkat signifikansi (0,05 atau 5%), maka H0 ditolak dan H1 

diterima, artinya varian residual tidak sama (terjadi 

heteroskedastisitas). 

 

c. Uji Autokorelasi 

Santoso (2010:213) mengemukakan bahwa uji 

autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi 
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linier terdapat korelasi antara kesalahan yang sekarang dengan 

kesalahan yang sebelumnya. Apabila terjadi autokorelasi, maka 

dapat menyebabkan estimator menjadi tidak efisien (tidak lagi 

mempunyai varians minimum), uji t dan uji F tidak lagi sah serta 

jika diterapkan dapat memberikan kesimpulan yang menyesatkan 

mengenai arti statistik dari koefisien regresi yang ditaksir, dan 

estimator memberikan gambaran yang menyimpang dari nilai 

populasi yang sebenarnya (estimator menjadi sensitif terhadap 

fkuktuasi penyampelan). Pendeteksian ada atau tidaknya 

autokorelasi, dapat dilakukan pengujian Durbin Watson (DW). 

Ketentuan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Hipotesis yang berlaku: 

H0 :  tidak terjadi autokorelasi 

H1 :  terjadi autokorelasi 

Kriteria yang berlaku untuk dapat menentukan apakah terjadi 

autokorelasi atau tidak adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Kategori Nilai Durbin Watson 

Nilai DW Kategori 

< 1,10 Terjadi autokorelasi 

1,10 - 1,54 Tidak ada kesimpulan 

1,55 - 2,46 Tidak ada autokorelasi 

2,47 - 2,90  Tidak ada kesimpulan 
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> 2,90 Terjadi autokorelasi. 

Sumber: Wijaya (2009:122-123) 

d. Uji Normalitas 

Menurut Santoso (2010:214), uji normalitas dilakukan 

untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak. 

Dalam analisis regresi asumsi yang harus dipenuhi adalah 

residual harus berdistribusi normal. Apabila residual tidak 

berdistribusi normal, maka itu berarti terdapat nilai ekstrim pada 

data yang diambil, sehingga peneliti harus menambah jumlah 

data atau menghilangkan data yang dianggap sebagai penyebab 

ketidaknormalan yang terjadi. Di samping itu, jika residual tidak 

berdistribusi normal, maka uji F dan uji t menjadi tidak valid 

Guna melakukan uji normalitas, peneliti dapat menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Ketentuan yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Hipotesis yang berlaku: 

H0 :  Residual berdistribusi normal 

H1 :  Residual tidak berdistribusi normal 

Kriteria yang berlaku:  

1) Apabila nilai signifikansi > tingkat signifikansi (0,05 atau 

5%), maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya  residual 

berdistribusi normal. 



20 

 

 

2) Apabila nilai signifikansi ≤ tingkat signifikansi (0,05 atau 

5%), maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya residual 

tidak berdistribusi normal.  




