
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017 : 2) mendefinisikan bahwa  metode penelitian pada 

dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan  dan 

kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif.  

Menurut Sugiyono (2017:8) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivism digunakan  untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data  menggunakan instrument penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017:81),  populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek  yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan calon konsumen B2B 

(Business to business) atau perusahaan yang berpotensi  melakukan pembelian 

produk kaca di PT. Indonesia Glass Utama. Melalui populasi tersebut, akan 

ditentukan sampel penelitian.  



Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Siyoto, 2015). Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 37  

calon konsumen Business to Business. 

 Teknik penentuan sampel (sampling) dalam penelitian ini menggunakan 

sampling jenuh, Sugiyono (2014:68) menjelaskan bahwa teknik sampling jenuh 

adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. Alasan peneliti menggunakan teknik sampling jenuh karena jumlah populasi 

terbatas 30 responden  saja. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan  dalam variabel 

penelitian ini adalah data primer. Data primer yang digunakan dalam  penelitian ini di 

peroleh dari hasil penyebaran kuesioner pada sampel yang di sebarkan pada 

responden yang telah ditentukan 

3.3.1 Data Primer 

Data primer yang ada dalam penelitian ini dikumpulkan dari jawaban-jawaban 

responden melalui kuesioner yang disebarkan kepada para responden tersebut. 

Metode pengumpulan data dengan kuesioner menggunakan skala Likert. Sugiyono 

(2014:93) menjelaskan bahwa Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Skala likert yang akan digunakan dibagi dalam lima alternative jawaban, yaitu : 

1. Skala 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS). 

2. Skala 2 untuk jawaban Cukup Setuju (TS). 

3. Skala 3 untuk jawaban Kurang Setuju (KS). 



4. Skala 4 untuk jawaban Setuju (S). 

5. Skala 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS). 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Berikut adalah definisi tiap variabel yang digunakan peneliti dalam penelitian 

ini beserta indikator : 

Variabel Indikator 

Harga (X1) 

Menurut Kotler dan Keller (2013:67) 

harga adalah salah satu elemen 

bauran pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan. Untuk 

dapat bertahan dalam 

persaingan,suatu perusahaan harus 

memiliki tujuan yang terukur dengan 

jelas terutama dalam strategi 

penetapan harga. 

 

 

Menurut Kotler dan Keller (2013:409) indikator 

penetapan harga yaitu: 

1. Kesesuaian harga dengan kualitas. 

2. Persaingan harga. 

3. Keterjangkauan harga 

 

Kualitas Produk (X2) 

Menurut Lupiyadi (2013:213) 

kualitas produk adaalah kemampuan 

suatu produk untuk melaksanakan 

fungsi nya meliputi daya tahan 

keandalan ,ketepatan ,kemudahan 

operasi dan perbaikan ,serta atribut 

bernilai lainnya. 

 

 

Didasarkan pada Lupiyadi (2013:214) Kualitas 

Produk meliputi : 

1. Kinerja 

Kinerja disini merujuk pada karakter produk 

inti yang meliputi merek,atribut atribut yang 

dapat diukur,dan aspek aspek kinerja individu. 

2. Keistimewaan Produk 

Dapat berbentuk produk tambahan dari suatu 

produk inti yang dapat menambah nilai suatu 

produk. 

3. Ketahanan 

Secara teknis,ketahanan suatu produk 

didefinisikan sebagai sejumlah kegunaan yang 

diperoleh seseorang sebelum mengalami 

penurunan kualitas. 

4. Kemampuan pelayanan 

        Kemampuan pelayanan bisa juga disebut       

dengankecepatan,kompetensi,kegunaan,dan 



 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

3.5 Uji Validitas dan Relibilitas 

 Uji validitas instrumen digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuesioner. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data (mengukur) itu valid. Uji validitas ini menggunakan pearson correlation, dengan 

derajat kesalahan yang ditoleransi sebesar 5% bila signifikansi > 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak valid, sehingga harus diperbaiki 

atau dibuang (Sugiyono, 2014:203). 

kemudahan produk untuk diperbaiki 

5. Estetika 

Estetika suatu produk dilihat dari bagaimana 

suatu produk tersebut terdengar oleh 

konsumen ,baik itu bagaimana penampilan 

luar suatu produk,rasa maupun bau. 

6. Kualitas yang dirasakan 

Konsumen tidak selalu memiliki informasi 

yang lengkap mengenai atribut atribut produk. 

 

 

Minat Beli (Y) 

Kusuma dan Suharmono (2015:1) 

menyatakan minat beli adalah 

sesuatu yang timbul setelah 

menerima rangsangan dari produk 

yang dilihatnya, lalu muncul 

kecenderungan calon konsumen 

untuk mencoba produk dan muncul 

keinginan untuk membeli dan 

memilikinya. 

 

 

Rizky dan Yasin (2014:141) menyatakan indikator 

minat beli adalah sebagai berikut: 

1. Attention, yaitu perhatian calon konsumen terhadap 

produk yang ditawarkan oleh produsen. 

2. Interest, ketertarikan calon konsumen terhadap 

produk yang ditawarkan oleh produsen 

3. Desire, keinginan calon konsumen untuk memiliki 

produk yang ditawarkan oleh produsen. 

4. Action, yaitu calon konsumen melakukan 

pembelian terhadap produk yang ditawarkan. 

 



 Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran 

dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur 

yang sama. Menurut Sugiyono (2014:121) reliabilitas adalah instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data 

yang sama. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, 

penulis menggunakan koefisien Cronbach Alpha dengan menggunakan fasilitas 

SPSS. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika Cronbach Alpha > 0,6. 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Regresi Linier Berganda 

 Gozali (2013:96) menyatakan bahwa Analisis regresi digunakan untuk mengukur 

kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukan arah hubungan 

antara variabel dependen dengan independen. Analisis regresi linier berganda adalah 

hubungan secara linier antara dua atau lebih variable independen (X) dengan dengan 

variabel dependen (Y). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk meneliti 

hubungan antara satu variabel dependen atau lebih dengan satu variabel independen. 

Persamaan regresi linier berganda yang digunakan sebagai berikut : 

Y= α + β1X1 + β2X2 + e 

Keterangan :          

Y = Minat Pembelian     α = Koefisien Konstanta 

X1 = Harga      X2 = Kualitas Produk 

β1, β2 = Koefisien Regresi    e = error atau residual 



3.6.2 Uji Hipotesis 

a) Uji F (Uji Model) 

Uji F dijalankan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang 

terdapat di dalam model secara bersama sama (uji model) terhadap variabel 

independen (sugiyono 2015:246). Uji F digunakan apabila nilai sig. Hitung F ≤ 0, 

05, maka dapat dibuktikan bahwa variabel independen secara simultan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  

b) Uji t (Uji Parsial) 

Menurut Ghozali (2013), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas (independen) secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan taraf signifikansi α = 0.05 atau 5%. 

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:  

(1) Jika nilai signifikan ≤ 0.05, maka hipotesis ditolak atau variabel independen 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.  

(2) Jika nilai signifikan ≥ 0.05, maka hipotesis diterima atau variabel independen 

tidak  berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

 

c) Uji Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R2) menunjukan tingkat kecocokan hubungan antara variabel 

bebas dan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berada dikisaran antara nol (0) 

sampai satu (1), dimana semakin dekat nilai koefisien determinasi dengan nol (0), 

maka semakin jauh pengaruh kaitan hubungan. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai 



koefiisen determinasi semakin dekat dengan satu (1), maka pengaruh kaitan 

hubungan antara variabel semakin kuat (Kuncoro 2013:246-247). 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

a) Uji normalitas 

Uji normalitas dijalankan untuk mengetahui bahwa data setiap sampel 

variabel yang dianalisis harus berdistribusi normal (Sugiyono, 2015:241). 

Peneliti menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan nilai signifikansi > 

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal jika < 0,05, 

maka tidak berdistribusi secara normal.  

b) Uji Multikolinieritas 

Menurut Priyanto (2014:99) uji asumsi klasik ini diterapkan untuk menganalisis 

regresi berganda yang terdiri atas dua atau tiga variabel bebas / independen variabel. 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan 

korelasi antar variabel bebas. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel bebas. 

Dalam analisis regresi tidak boleh terjadi multikolinieritas. Apabila terjadi 

multikolinieritas, maka nilai standar kesalahan masing-masing koefisien menjadi 

tinggi, sehingga t hitung menjadi rendah dan pengaruh tiap variabel independen sulit 

dideteksi. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas, maka digunakan nilai 

VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi 

multikolinieritas. 

 

 



c) Uji heteroskedastisitas 

Menurut (Ghozali, 2013), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glesjer 

dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut 

residualnya. Jika nilai signifikansi uji t antara variabel independent dengan absolut 

residual > 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

d) Uji autokorelasi 

Uji autokorelasi yang dilakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Ada atau tidaknya 

masalah autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Ketentuan yang 

digunakan adalah jika nilai Durbin-Watson terletak diantara dU dan (4-dU), maka 

tidak ada autokorelasi (Wahyuningtias, 2013). 

e) Uji Linieritas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah spesifikasi model yang 

digunakan sudah benar atau tidak (Ghozali, 2016:159). Pengujian dapat dilakukan 

menggunakan test of linearity. Jika nilai signifikansi pada linearitas ≤ 0.05, maka 

anatara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) terdapat 

hubungan. 


