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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1. Deskripsi Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan 

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010:15), pendekatan kuantitatif ini adalah 

pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada pengujian hipotesis dengan 

menggunakan data terukur, sehingga diharapkan dapat ditarik suatu kesimpulan. 

1.2. Populasi dan Sampel 

1.2.1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah melakukan 

pembelian di B-Shoes. Sejauh ini, B-Shoes mendata bahwa ada 70 orang 

konsumen yang pernah melakukan pembelian di B-Shoes. Perlu diketahui, B-

Shoes melakukan fokus penjualan B to C (Business to Consumer). 

1.2.2. Sampel 

Sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. 

Menurut Sugiyono (2010:80), teknik sampling jenuh adalah suatu teknik 

pengambilan sampel, dimana seluruh bagian dari populasi dijadikan sampel dalam 

penelitian. Dengan demikian, mengacu pada teknik sampling yang digunakan 

serta mengacu pada jumlah populasi dalam penelitian ini, maka sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 70 orang. 
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1.3. Prosedur Pengumpulan Data 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban-jawaban 

responden yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada para 

responden yang bersangkutan. 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. 

 

1.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Berikut ini adalah pemaparan mengenai definisi operasional variabel: 

Tabel 3.1 Variabel dan Indikator 
VARIABEL INDIKATOR 

Harga 
(Variabel 
bebas/X1) 

Didasarkan pada pandangan Kotler dan Keller (2010:81-83) 
1. Harga yang ditetapkan perusahaan lebih kompetitif daripada harga yag ditetapkan 

perusahaan lain. 
2. Harga yang ditetapkan perusahaan telah sesuai manfaat yang dapat diperoleh 

konsumen. 
3. Harga yang ditetapkan perusahaan sudah sesuai dengan kemampuan finansial 

konsumen. 
Desain 
Produk 

(Variabel 
bebas/X2) 

Didasarkan pada pandangan Soewito (2013:221) 
1. Warna produk sudah sesuai yang konsumen inginkan. 
2. Corak produk sudah sesuai yang konsumen inginkan. 
3. Bentuk produk sudah sesuai yang konsumen inginkan. 

Keputusan 
Pembelian 
(Variabel 
terikat/Y) 

Didasarkan pada pandangan Soewito (2013:222) 
1. Konsumen memiliki kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh perusahaan (kebutuhan 

yang dirasakan). 
2. Konsumen mengumpulkan informasi mengenai harga sebelum membeli (kegiatan 

sebelum membeli). 
3. Konsumen mengumpulkan informasi mengenai desain produk sebelum membeli 

(kegiatan sebelum membeli). 
4. Konsumen merasa cocok dengan harga dari perusahaan (perilaku waktu memakai). 
5. Konsumen merasa cocok dengan desain produk dari perusahaan (perilaku waktu 

memakai). 
6. Konsumen merasa produk yang dibeli memenuhi kebutuhan konsumen (perilaku 

pasca pembelian). 
Sumber: Diolah oleh Peneliti 



3 
	  

1.5. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

1.5.1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui validitas dari 

item-item pada kuesioner. Validitas menunjukkan bahwa item kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian mampu untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Riduwan dan Sunarto (2011:353) menjelaskan bahwa untuk dapat mengetahui 

tingkat validitas, maka peneliti dapat menggunakan Pearson correlation antara 

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. 

 

1.5.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas atau uji kehandalan dilakukan untuk mengetahui seberapa 

jauh sebuah alat ukur dapat diandalkan (konsisten). Suatu alat ukur dikatakan 

reliable atau handal apabila jawaban pada kuesioner menunjukkan hasil yang 

relatif konsisten ketika dilakukan secara berulang. Pengujian reliabilitas terhadap 

seluruh item pernyataan dalam penelitian ini menggunakan metode Cronbach 

Alpha (α). 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. Akan tetapi, apabila koefisien 
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Cronbach Alpha < 0,6, maka pernyataan yang terdapat dalam kuesioner 

dinyatakan tidak reliable (Kuncoro, 2010:175). 

 

1.6. Metode Analisis Data 

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

analisis regresi linier berganda. Kuncoro (2010:176) menjelaskan bahwa regresi 

linier berganda adalah suatu metode untuk mempelajari suatu kejadian yang 

dipengaruhi oleh satu variabel. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Y =  β0 + β1X1 +  β2X2 + ε 

Keterangan: 

Y : Variabel keputusan pembelian konsumen β0: Konstanta 
X1 : Variabel harga ε  : Residual 
β1 : Koefisien regresi variabel harga 
X2 : Variabel desain produk  
β2 : Koefisien regresi variabel desain produk 
 

1.6.1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Menurut Riduwan dan Sunarto (2011:340), jika nilai sig hitung F ≤ 0,05, 

maka artinya variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap varibel terikat. 

 

1.6.2. Uji Signifikansi Individual (Uji t) 

Riduwan dan Sunarto (2011:340) menjelaskan bahwa uji t dilakukan untuk 

menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Apabila 

nilai sig hitung t ≤ 0,05, maka artinya variabel bebas (harga, desain produk) secara 
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individual atau parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

(keputusan pembelian konsumen). 

 
1.6.3. Uji Koefisien Korelasi (R) 

Menurut Sugiyono (2010:153), 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 

variabel terikat sangat terbatas, sebaliknya apabila nilai R mendekati satu (1), 

berarti hubungan variabel bebas dengan variabel terikat semakin besar. 

 
1.6.4. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Sugiyono (2010:154) ) mengemukakan bahwa uji koefisien determinasi 

berfungsi untuk mengukur kemampuan variabel-variabel bebas dalam 

menimbulkan keberadaan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berada pada 

rentang nol (0) dan satu (1). Nilai koefisien determinasi atau R2 yang mendekati 

nol (0) berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menimbulkan 

keberadaan variabel terikat terbatas. Sebaliknya apabila nilai R2 mendekati satu 

(1), berarti variabel-variabel bebas dalam menimbulkan keberadaan variabel 

terikat semakin besar. 

 

1.6.5. Uji Asumsi Klasik 

1.6.5.1. Uji Multikolinieritas 

Santoso (2010:203) mengemukakan bahwa uji multikolinieritas dilakukan 

untuk menguji apakah pada model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas 
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atau tidak. Model regresi yang baik mengharuskan tidak ada korelasi di antara 

variabel bebas. Pada saat melakukan uji multikolinieritas, peneliti dapat 

menggunakan kriteria yaitu apabila VIF nilainya < 10, maka artinya tidak ada 

masalah multikolinieritas. 

  

1.6.5.2. 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. Santoso 

(2010:209) memaparkan bahwa untuk melakukan uji heterokedastisitas, peneliti 

dapat menggunakan uji Glejser. Deteksi terhadap heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melakukan uji Glejser melalui langkah-langkah berikut ini: 

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. 

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 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 

artinya varian residual tidak sama (terjadi heteroskedastisitas) 
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1.6.5.3. Uji Autokorelasi 

Santoso (2010:213) mengemukakan bahwa uji autokorelasi dijalankan 

untuk menguji apakah kesalahan pada penelitian terdahulu tidak terulang pada 

penelitian yang dilakukan dan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik autokorelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan 

dengan pengamatan lain pada model regresi. Pendeteksian ada atau tidaknya 

autokorelasi, dapat dilakukan pengujian Durbin Watson (DW). Kriteria yang 

berlaku untuk dapat menentukan apakah terjadi autokorelasi atau tidak adalah 

sebagai berikut: 

 
Tabel 3.2 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 

> 2,90 Terjadi autokorelasi. 
Sumber: Santoso (2010:213) 

 
1.6.5.4. Uji Normalitas 

Santoso (2010:214) menjelaskan bahwa uji normalitas dilakukan untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Menurut Santoso 

(2010:214), guna melakukan uji normalitas, peneliti dapat menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Kriteria yang berlaku yaitu apabila nilai signifikansi > 

tingkat signifikansi (0,05 atau 5%), artinya  residual berdistribusi normal. 

 
 

  


