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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif. Menurut Ferdinand (2014: 167) pengertian 

deskriptif adalah pendekatan penelitian yang memungkinkan sebuah 

pengembangan dengan menggunakan deskripsi fakta yang lengkap tanpa 

membuat perbandingan. Pemilihan jenis penelitian deskriptif sesuai dengan 

tujuan penelitian yang ditetapkan yaitu untuk mengetahui faktor-faktor 

pembentuk kualitas produk dan harga pada Mr. Beras. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah konsumen Mr.Beras  yang melakukan  

pembelian produk dari periode Febuari 2018 – Juni 2018 sebanyak 60 orang. 

Subjek penelitian dipilih berdasarkan teknik saturation sampling. Menurut 

Sugiyono (2014: 68) saturation sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan menjadikan semua populasi menjadi sebuah sampel agar dapat 

memberikan informasi yang akurat.  

Berikut adalah kriteria sampel dari penelitian ini: 

1. Responden yang digunakan adalah konsumen yang pernah membeli produk

Mr.Beras sebanyak dua kali atau lebih agar penelitian lebih akurat.
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2. Responden merupakan konsumen  yang pernah membeli produk Mr.Beras 

pada periode Febuari 2018 – Juni 2018. Periode tersebut adalah periode 

empat bulan terakhir dalam proses operasional Mr.Beras. Pemilihan 

konsumen tersebut ditujukan agar konsumen masih mengingat produk yang 

dibelinya, sehingga dapat memberikan jawaban yang objektif. 

 Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala 

Likert digunakan untuk megukur sikap, pendapat, dan persepsi, seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2012: 136). Nilai range 

dari  skala Likert, sebagai berikut: 

Tabel 3.1 
Skala Penelitian Likert 

Nomor Indikator Nilai 
1 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
2 Tidak Setuju (TS) 2 
3 Netral (N) 3 
4 Setuju (S) 4 
5 Sangat Setuju (SS) 5 

 Sumber : data diolah 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini, menggunakan jenis data 

sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data yang langsung penulis peroleh dari jawaban responden melalui 

kuisioner yang dibagikan kepada para konsumen tentang kualitas produk yang 

ada, dan harga yang diberikan. 
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2. Data Sekunder 

Data atau informasi yang telah diolah dan disiapkan dari laporan-laporan 

penjualan produk. Data lain adalah internet, jurnal, dan buku lainnya. 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Tabel 3.2 
Variabel dan Indikator 

VARIABEL INDIKATOR 

Kualitas Produk  (Variabel bebas/X1) 
kemampuan suatu produk untuk 
melaksanakan fungsinya meliputi daya tahan 
keandalan, ketepatan kemudahan operasi, 
dan perbaikan serta atribut bernilai lainnya. 
(Kotler dan Armstrong, 2014 : 278) 

Menurut Aulia (2016) indikator kualitas 
produk adalah: 
1. Warna  
2. Penampilan 
3. Porsi 
4. Bentuk 

Harga ( Variabel bebas / X2) 
Menurut Wijaya (2017) harga adalah jumlah 
uang yang ditagihkan  suatu produk atau 
sejumlah nilai yang dipertukarkan konsumen 
untuk manfaat memiliki atau menggunakan 
produk 

Adapun indikator harga menurut Aulia 
( 2016) yaitu: 

1. Jangkauan harga dengan daya beli 
konsumen 

2. Daya saing harga dengan produk sejenis 
3. Kesesuaian harga 

Keputusan Pembelian Konsumen (Variabel 
terikat/Y) Menurut Kotler dan Keller (2013: 
184), keputusan pembelian adalah sebuah 
skema dimana konsumen mempunyai pilihan 
dan akan melakukan pembelian atau 
pertukaran antara uang yang akan dibayar 
menggunakan hak kepemilikan atau 
penggunaan barang atau jasa. 
 

Adapun indikator keputusan pembelian 
menurut Paramitha et al (2015) yaitu: 

1. Kemantapan membeli sebuah produk 
2. Keyakinan melakukan pembelian ulang 
3. Memutuskan membeli karena sesuai 

dengan selera 

 
Sumber: Data diolah 
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3.5 Validitas dan Reabilitas 

3.5.1 Uji Validitas 

Menurut Ferdinand (2014: 217), instrumen pengukuran yang valid adalah 

sebuah alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur minat beli konsumen. Uji 

validitas ini menggunakan pearson correlation, dengan derajat kesalahan yang 

ditoleransi sebesar 5%, bila signifikan korelasi ≤ 0.05, maka dapat disimpulkan 

bahwa butir instrument tersebut valid. 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Ferdinand (2014: 218) juga menjelaskan bahwa instrumen yang 

reliabel adalah instrument pengukuran yang jika digunakan beberapa kali untuk 

mengukur objek yang sama, dan akan menghasilkan data yang sama. Uji 

reliabilitas ini menggunakan Cronbach’s alpha, seluruh instrumen dinyatakan 

reliabilitasnya baik bila koefisien Cronbach’s alpha ≥	0.6. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis Regresi Berganda dengan pengolahan 

menggunakan SPSS. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur 

pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap 

variabel terikat. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian. Persamaan 

regresi dalam penelitian ini adalah: 
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𝑌 = 𝛼 + 𝛽)		Χ) + 𝛽+		Χ+ + 𝑒 

 

Keterangan: 

Y = Keputusan Pembelian    α = Konstanta 

X1 = Kualitas Produk    e = Standard Error 

X2 = Harga 

β1 = Koefisien regresi variabel kualitas produk 

β2 = Koefisien regresi variabel harga 

 

3.6.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

Menurut Riduwan dan Sunarto (2013 : 340) uji signifikansi simultan atau 

bersama-sama adalah suatu metode untuk menguji apakah variabel-variabel bebas 

secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Apabila nilai sig. uji F ≤	0.05, artinya variabel bebas secara simultan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

3.6.3 Uji Signifikan Individu (Uji t) 

Untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

parsial (Riduwan dan Sunarto, 2013:341). Apabila nilai sig. uji t ≤ 0.05, berarti X 

secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap Y. 

3.6.4 Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (𝑹𝟐) 

Menurut Priyanto (2014 : 155), koefisien korelasi (R) adalah tingkat keeratan 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat yang berkisar antara 0 

sampai 1. Jika nilai R mendekati 1 maka hubungan semakin erat. Sedangkan, 
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koefisien determinasi (𝑅+ ) digunakan untuk mengetahui persentase variabel 

independen secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Jika koefisien determinasi (𝑅+) 

= 1, artinya variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen. Jika koefisien determinasi (𝑅+ ) = 0, artinya 

variabel independen belum mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel 

dependen. 

 

3.7 Uji Asumsi Klasik 

3.7.1 Uji Multikolinieritas 

Multikolinearitas terjadi ketika variabel bebas saling berkorelasi, hal 

tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam mengambil kesimpulan mengenai 

masing-masing koefisien regresi dan pengaruhnya terhadap variabel terikat. Uji 

Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya kolerasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. (Lind, 

Marchal, dan Wathen, 2014: 137) Pengujian ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan VIF. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu apabila VIF 

(Variance Inflation Factor) nilainya < 10, maka artinya tidak ada masalah 

multikolinieritas. 

3.7.2 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas dapat muncul karena adanya kesalahan spesifikasi model 

seperti ada variabel independen penting yang belum dimasukkan ke dalam model 

(Ghozali dan Ratmono, 2013:93). Pengujian ini dapat dilakukan dengan 
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menggunakan uji Glejser. Kriteria yang berlaku adalah jika nilai sig. uji t (pada 

uji Glejser)> tingkat signifikansi (0.05), maka artinya varian residual sama 

(homokedstisitas) atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.7.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah residual terdistribusi 

normal atau tidak. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov. Kriteria dalam uji Kolmogorov Smirnov adalah jika nilai 

signifikansi > tingkat signifikansi (0.05), artinya residual berdistribusi normal. 

3.7.4 Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah model pada variabel-variabel 

bebas memiliki hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Kriteria yang 

berlaku pada test of linearity adalah jika nilai signifikan pada linearity≤ 0.05, 

maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas dan variabel terikat terdapat 

hubungan yang linear. 

3.7.5 Uji Autokorelasi 

Danang Sunyoto (2016:97) menjelaskan uji autokorelasi sebagai berikut : 

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, 

jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak 

dapat dipakai sebagai sebuah prediksi. 

	


