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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi merupakan semua objek maupun subjek yang memiliki karakteristik 

tertentu yang merupakan bahan penelitian untuk dipelajari dan dapat diambil 

kesimpulannya oleh peneliti (Sarwono, 2010:35). Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua konsumen dari D’Lay Milk yang berjumlah 84. 

Menurut Kuncoro (2009:122), sampel adalah bagian dari populasi yang 

diharapkan dapat mewakili populasi penelitian. Teknik sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling, Purposive sampling adalah sampel yang 

diambil peneliti berdasarkan penilaian terhadap beberapa kateristik anggota sampel 

yang disesuaikan dengan maksud penelitian (Kuncoro, 2009:139). Mengunakan 

rumus Slovin 

𝑛 =
N

1 + Ne2
 

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

E = Persen toleransi, misal 5% 

𝑛 =
84

1 + 84(5%)2
 

n = 69,42 
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Hasil perhitungan menunjukan bahwa sampel yang dibutuhkan  dalam 

penelitian ini sebanyak 69,42 orang yang kemudian dibulatkan menjadi 70 orang. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data penelitian menggunakan data primer. Data primer 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 

tanpa perantara (Sangadji dan Sopiah, 2010:44). Data primer akan peneliti dapatkan 

melalui angket. Angket merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan 

menyebarkan pernyataan (Sukmadinata, 2011:219). Peneliti menggunakan angket 

yang disebarkan kepada seluruh pelanggan D’lay Milk. 

Pengukuran data yang dilakukan menggunakan skala likert, skala ini dapat 

menggambarkan tingkat persetujuan dan ketidaksetujuan responden mengenai 

pernyataan yang terdapat dalam angket tersebut (Kuncoro, 2009:178). Skala likert 

adalah skala psikometrik yang umum digunakan pada angket. Skala pengukurannya 

yaitu : 

Skor 1 untuk pilhan jawaban : Sangat tidak setuju (STS) 

Skor 2 untuk pilhan jawaban : Tidak setuju (TS) 

Skor 3 untuk pilhan jawaban : Setuju (S) 

Skor 4 untuk pilhan jawaban : Sangat setuju (SS) 

3.3 Uji Validitas dan Realibilitas 

Uji validitas untuk mengetahui sah atau valid tidaknya suatu angket. Berdasarkan 

teori Kuncoro (2009:172) suatu skala pengukuran dapat dikatakan valid apabila 

melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya 
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diukur. Sebaliknya pengukuran tidak valid maka data tersebut tidak bermanfaat bagi 

peneliti karena tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Uji 

validitas dilakukan terhadap setiap pernyataan dan di uji dengan uji korelasi Pearson, 

yaitu dengan melihat signifikansinya. Apabila nilai signifikansi dari uji Pearson 

<0.05 maka pernyataan tersebut dikatakan valid (Sunyoto, 2009:72). 

Realibilitas adalah konsitensi dan stabilitas dari suatu skor atau skala 

pengukuran. Relibilitas mempunyai dua bagian utama dan konsitensi internal ukuran 

(Kuncoro, 2009:175). Pengujian realibilitas dilakukan dengan teknik cronbach alpha. 

Koefisien Cronbach Alpha lebih besar dari Cronbach Alpha’s if item deleted. maka 

intrumen dikatakan reliabel. 

3.4 Analisis Data 

3.4.1 Definisi Operasional 

 

Variabel Definisi Variabel Ukuran / Indikator 

Kualitas 

produk 

(X1) 

Kualitas produk adalah 

kemampuan produk yang dapat 

memuaskan kebutuhan atau 

keinginan konsumen (Cannon et 

al, 2008:286). 

 

a. Minuman terasa segar 

b. Ukuran produk yang disajikan 

konsisten 

c. Dimasak dengan baik 

d. Ragam Minuman 

Harga 

(X2) 

Harga adalah sejumlah uang 

yang dibebankan kepada 

konsumen atas seuatu produk 

ataupun jumlah yang ditukarkan  

untuk mendapatkan manfaat – 

manfaat dari produk tersebut. 

(Kotler, 2010:168) 

a. Harga yang ditawarkan sesuai 

dengan mutu produk. 

b. Harga dari produk memiliki 

nilai tersendiri bagi pembeli 

c. Perbandingan harga dengan 

kompetitor. 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Keputusan pembelian berarti 

seleksi atas dua pilihan 

alternatif atau yang tersedia 

(Schiffman dan Kanuk, 

a. Ketertarikan pada D’lay Milk 

b. Kebutuhan akan D’lay Milk 

c. Memberikan rekomendasi 

kepada orang lain untuk 
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2008:485) membeli D’lay Milk 

d. Membeli dengan 

membandingkan D’lay Milk 

dengan kompetitor lain 

e. Melakukan pembelian ulang 

 

3.4.2 Analisi Regresi Linear Berganda 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode regresi linear 

berganda. Peneliti menganalisis data dengan lebih dari satu variabel dan satu variabel 

terikat. Peneliti juga mengukur besarnya pengaruh keterikatan antara variabel bebas 

yaitu kualitas produk (X1), dan harga (X2) dengan variabel terikat yaitu keputusan 

pembelian (Y). Persamaan regresi linear yang digunakan dalam penelitian ini 

memiliki formula. (Kuncoro, 2009:238). 

Y = a+ β1X1 +β2X2 + ε 

Keterangan : 

Y : Variabel terikat (keputusan pembelian) 

a : Konstanta 

X1 : Kualitas produk 

X2 : Harga 

β1 : Koefisien regresi kualitas produk 

β2 : Koefisien regresi harga 

ε : error  

3.4.3 Uji F dan t 

3.4.3.1 Uji F 
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Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh secara 

simultan (bersama-sama) terhadap variabel terikat. Uji F dapat dibuktikan dengan 

cara menggunakan hipotesis berikut: 

H0 : β1 = β2 = 0. Artinya variabel bebas secara simultan tidak memberikan pengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat. 

H1: minimal ada satu βi ≠ 0 ; i =1,2. Artinya variabel bebas berpengaruh signifikan 

secara simultan terhadap variabel terikat. 

3.4.3.2  Uji t 

 Uji t menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 2009:238). 

Hipotesis dengan uji t sebagai berikut : 

H0 : βi = 0. Artinya variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat 

H0 : βi ≠ 0. Artinya variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat. 

3.4.4 Koefisien korelasi (R) dan Determinasi (R
2
) 

Koefisien korelasi (R) menunjukan tingkat hubungan antara variabel bebas 

dan variabel terikat. Variabel bebas dapat dikatakan memiliki hubungan erat dengan 

variabel terikat apabila nilai korelasinya mendekati satu. 

Koefisien determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisienya diantara nol dan satu. Variabel 
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bebas dapat dikatakan memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel terikat apabila 

nilai R
2
 mendekati nilai satu. 

3.4.5 Asumsi klasik 

 Uji asumsi Klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas , 

Multikolinearitas, Autro korelasi, Heteroskedasitas 

a) Uji Normalitas 

  Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak. Dalam pengujian ini digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. 

Residual dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikan lebih besar dari 

0,05. 

b) Uji Multikolinearitas 

  Uji multikolinearitas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linear 

yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen atau bebas 

dalam model regresi (Priyatno, 2010:81). Uji multikolinearitas diukur dengan 

menggunakan nilai VIF (Varian Inflation Factor). Jika nilai VIF kurang dari 10, 

maka gejala Multikolinearitas tidak terjadi.. 

 

c) Uji Autokorelasi 

  Autokorelasi terjadi ketika adanya korelasi linear antara kesalahan 

penganggu periode t dan kesalahan penganggu periode t-1 / sebelumnya. Uji 

autokorelasi dapat menggunakan uji durbin-watson (DW). (Gujarati, 2010:113). 

Jika nilai berada diantara 1,66 -2,33 maka tidak ada autokorelasi. 
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Tabel 3.1 

Klasifikasi Nilai Durbin-watson 

Nilai Durbin-Watson Keterngan 

<1,10 Ada autokorelasi 

1,10-1,54 Tidak ada kesimpulan 

1,54-2,46 Tidak ada autokorelasi 

2,46-2,90 Tidak ada kesimpulan 

>2,91 Ada autokorelasi 
Sumber: Analisis Data Penelitian (Wijaya, 2010:55) 

 

d) Uji Heteroskedastisitas 

   Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Priyatno 

2010:83). Tujuan uji heteroskedastisitas untuk mengetahui ada tidaknya 

kesamaan varian dari residual model regresi. Metode yang digunakan dalam uji 

heteroskedastisitas adalah uji Glejser, dengan cara meregresikan antara absolut 

residual dengan variable bebas. Jika nilai signifikasi uji t pada uji Glejser  <0,05 

maka dapat  dikatakan bahwa terdapat heteroskedastitas. Tujuan uji 

heteroskedastisitas untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan varian dari residual 

model regresi. 

  




