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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi menurut Sugiyono (2009:61) adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pembeli produk WSIW 

periode Januari  hingga Agustus 2013 dengan jumlah populasinya sebanyak 166 

orang. 

Menurut Sugiyono (2009:62) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam mengambil sampel, 

peneliti menggunakan convenience sampling, dimana teknik penentuan responden 

berdasarkan siapa saja yang kebetulan dipandang cocok sebagai sumber data. 

Dalam menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus slovin sebagai 

berikut : 

n =     N =       166          = 62,406 ≈ 63 

       1+Ne2 1+166(0,1)2 

Keterangan : 

n = jumlah sampel yang dicari ; N = jumlah populasi ; e = tingkat error atau 

kesalahan yang diharapkan dari penelitian ini. 
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3.2 Metode Pengumpulan Data  

3.2.1 Kuesioner  

Dalam penelitian ini kuesioner yang dilakukan adalah kuesioner tertutup 

melalui pengumpulan data primer dari sumber eksternal yaitu pembeli produk 

WSIW periode Januari hingga Agustus 2013. Tujuan dari kuesioner adalah untuk 

mengetahui persepsi konsumen terhadap variabel kualitas produk (X1) dan harga 

(X2). 

3.2.2 Observasi 

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan dengan cara pengumpulan 

data primer melalui sumber eksternal yaitu melalui riset pustaka dengan cara 

mencari data dan informasi melalui jurnal ilmiah penelitian terdahulu dan buku-

buku referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

3.2.3 Wawancara 

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan adalah dengan cara 

pengumpulan data primer melalui sumber eksternal yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

 

3.3 Validitas dan Reliabilitas 

3.3.1 Validitas 

Validitas adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu 

mengukur apa yang ingin diukur (Siregar, 2011:162). Validitas dalam penelitian 

ini menggunakan korelasi product moment, dengan dikatakan valid jika nilai 

signifikansi (α) korelasi product moment < 0,05. 
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3.3.2 Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah konsistensi dan stabilitas dari suatu skala pengukuran 

(Kuncoro, 2009:154). Dalam penelitian ini pengukuran reliabilitasnya 

menggunakan Cronbach Alpha, dengan dikatakan reliabel jika koefisien 

Cronbach Alpha > 0,60.  

 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

a) Definisi Operasional 

1. Kualitas (X1) 

Ada delapan dimensi yang berkaitan dengan kualitas produk, 

namun hanya ada beberapa dimensi yang dapat diaplikasikan pada 

produk atau jasa tertentu (Hayes, 2008:11). Indikator dari kualitas 

produk menurut  Oentoro (2012: 129) adalah : 

a. Durability (Daya Tahan), baju yang telah dipakai untuk 

beberapa waktu masih memiliki kualitas yang bagus. Daya 

tahan tersebut meliputi : 

1) Masa pakai pakaian 

2) Kenyamanan saat digunakan 

b. Conformance (Mutu Kesesuaian), hasil produk baju yang 

diberikan harus sesuai dengan display. 

c. Performace (Mutu Kinerja) dinilai dari kualitas jahitan dan 

kualitas kain. Kualitas tersebut meliputi :  
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1) Jahitan yang kuat 

2) Jahitan yang rapi 

3) Kain tidak mudah kusut 

4) Warna pakaian tidak mudah luntur 

2. Harga (X2) 

Indikator dari harga menurut Kotler dan Armstrong (2010:268) 

adalah: 

a. Harga yang terjangkau 

b. Harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas produk 

c. Harga yang ditawarkan bersaing dengan kompetitor 

3. Keputusan Pembelian (Y) 

Indikator keputusan pembelian menurut Kotler (2012:166) adalah : 

a. Keputusan pembelian berdasarkan kebutuhan 

b. Keputusan pembelian setelah melakukan evaluasi alternatif 

b) Pengukuran Variabel 

Menurut Siregar (2011: 138), skala likert adalah skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang suatu objek 

atau fenomena tertentu. Dalam penelitian ini digunakan lima poin skala 

Likert, yaitu:  

1. STS : sangat tidak setuju, dengan skor nilai 1  

2. TS  : tidak setuju, dengan skor nilai 2  

3. CS  : cukup setuju, dengan skor nilai 3  

4. S  : setuju, dengan skor nilai 4  
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5. SS   : sangat setuju, dengan skor nilai 5  

 

3.4.2 Analisis Data 

a. Analisis Regresi Berganda 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi berganda. Teknik analisis ini bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana pengaruh kualitas produk (X1) dan harga (X2) yang berperan 

sebagai variabel bebas terhadap keputusan pembelian (Y) yang berperan 

sebagai variabel terikat, dengan rumus sebagai berikut (Kuncoro, 2009:216) 

: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ε 

Keterangan : 

Y = variabel keputusan pembelian produk WSIW ; β0 = konstanta ; β1 = 

koefisien kualitas ; X1 = variabel kualitas  ; β2 = koefisien harga ; X2 = 

variabel harga ;  

ε = residual 

 

b. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov. Jika nilai signifikansi (α) > 0,05 maka dinyatakan 

bahwa residual berdistribusi normal (Siregar, 2011:256). 
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2. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

korelasi antar variabel bebas atau tidak. Dalam penelitian uji 

multikolinearitas dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai 

VIF < 10 maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas (Wijaya, 

2009:119). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui sama atau tidaknya 

varians dari residual dari penelitian satu dengan yang lain. Dalam penelitian 

ini  menggunakan uji glejser. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka dinyatakan 

tidak terjadi heteroskedastisitas.  

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antara 

variabel gangguan. Dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson. 

Klasifikasi nilai Durbin Watson dapat dilihat pada tabel berikut ini :  

Tabel 3.1  
Tabel Klasifikasi Nilai Durbin-Watson 
 
 
 

    

 

    
 
 
Sumber : (Wijaya, 2009:123) 
 
 

 

Nilai Durbin-Watson Keterangan 

< 1,10 Terdapat autokorelasi 

1,10 – 1,54 Tidak ada kesimpulan 

1,55 – 2,46  Tidak terdapat autokorelasi 

2,47 – 2,90 Tidak ada kesimpulan 

> 2,91 Terdapat autokorelasi 
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c. Uji F 

Uji F dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas (kualitas produk dan harga) secara simultan terhadap variabel 

terikat (keputusan pembelian). Jika signifikansi nilai F hitung < 0,05 maka 

dinyatakan bahwa variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap 

variabel terikat.  

d. Uji t 

Uji t dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh 

pengaruh satu variabel bebas secara parsial dalam menerangkan variasi 

variabel terikat. Jika signifikansi nilai t hitung < 0,05 maka dinyatakan 

bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel 

terikat (Kuncoro, 2009: 238).  

e. Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2)   

 Pengujian koefisien korelasi (R) digunakan untuk mengukur kekuatan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai R berkisar antara 0-1. 

Variabel bebas dianggap memiliki pengaruh kuat terhadap variabel terikat 

apabila nilai R mendekati satu. 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai R2 

berkisar antara 0-1. Koefisien determinasi (R2) menunjukkan seberapa besar 

presentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 
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f. Korelasi Parsial 

Korelasi parsial bertujuan untuk mengukur hubungan variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Nilai korelasi parsial yang semakin tinggi 

maka semakin besar juga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

	  


