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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk kota 

Surabaya yang bejumlah 2.765.487 jiwa orang pada tahun 2010 (Badan Pusat 

Statistik, 2012:20). 

3.2 Sampel 

Jenis teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

non-propability sampling, purposive sampling, yang mana sampel yang diambil 

merupakan orang-orang yang tahu DARJANI, pernah membeli produk darjani, 

pernah mengkonsumsi, dan berdomisili di Surabaya. Menurut Kuncoro 

(2009:138), convenience sampling adalah prosedur untuk mendapatkan unit 

sampel menurut kenyamanan peneliti. Jumlah sampel dapat ditentukan dengan 

menggunakan persamaan sebagai berikut (Bungin, 2010: 105): 

Keterangan : 

 n = ukuran sampel 

 d = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang masih dapat ditolerir. 

N = ukuran populasi 

n = N 

Nd
2
+1

n = 
2.765.487 

= 99,99 responden 
1+2.765.487 (0,1)

2
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Pada jumlah populasi sebanyak 2.765.487 orang yang berdasarkan data BPS kota 

Surabaya dan dengan presentase kesalahan sebesar 10%, menghasilkan jumlah 

sampel sebanyak 99,99 responden dibulatkan menjadi 100 responden (Lind, et al., 

2009:359).  

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data di ambil dari dua sumber yaitu dari data primer dan 

data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 

data dari hasil pernyataan responden yang telah mengisi kuesioner yang 

dibagikan, dan masukan dari responden dari kegiatan wawancara. Pada 

pembagian kuesioner, peneliti memberikan contoh produk berupa tester bagi para 

responden guna memberikan pernyataan yang tepat. Sedangkan data sekunder 

menggunakan dokumentasi dari data-data jurnal penelitian dahulu, landasan teori, 

dan data BPS. 

3.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan metode Product Moment 

Pearson. Nilai taraf signifikan yang digunakan adalah α = 5% atau 0,05, maka 

hasil akan dianggap valid apabila nilai signifikan korelasi < 0,05 atau < 5%, 

begitu juga dengan sebaliknya. 

 Pengukuran reliabilitas menggunakan nilai Cronbach’s Alpha. Apabila 

nilai Cronbach’s Alpha > 60%, maka instrument dinyatakan reliabel.  Jika tidak 

reliabel, maka harus dilihat nilai Cronbach’s Alpha If Item Deleted. 
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3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

a. Definisi Operasional 

1. Variabel X1 (Kualitas Produk) 

Menurut Kotler dan Amstrong (2010:253), kualitas produk  merupakan 

suatu kemampuan produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan atau memuaskan 

konsumen. Indikator Kualitas Produk menurut (Bennion, dan Secheule, 2010:8-

13):  

1. Appearance (Penampilan) 

Bentuk kemasan yang menarik. 

Ukuran sajian kacang yang sesuai dengan keinginan. 

2. Odor (Bau) 

Bau atau aroma kacang yang sedap. 

3. Taste (Rasa) 

Rasa kacang yang enak. 

4. Touch (Sentuhan) 

Tekstur kerenyahan kacang. 

 Indikator flavor dan sound tidak digunakan pada penelitian ini, karena 

pada indikator flavor berisi mengenai odor dan taste  sehingga tidak perlu 

digunakan, sedangkan sound tidak digunakan, karena pada produk DARJANI 

merupakan hasil teknik olahan basah, sehingga tidak menghasilkan bunyi atau 

suara ketika dikonsumsi. 
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2. Variabel X2 (Harga) 

Kotler dan Keller (2010:79), mengemukakan bahwa secara tradisional, 

harga adalah salah satu faktor penentu utama yang mendasari konsumen untuk 

memilih dan membeli suatu barang atau jasa. Indikator harga yang digunakan 

adalah (Grewel dan Levy, 2012: 414-415; Kotler dan Keller, 2009:92; Kodu, 

2013:1251):  

1. harga beli sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan 

2. harga beli mampu bersaing dengan harga pesaing 

3. harga terjangkau 

Indikator diskon harga tidak digunakan karena penjualan yang dilakukan 

selama ini tidak memberikan harga diskon. 

3. Variabel Y (Keputusan Pembelian) 

Menurut Kotler dan Amstrong (2009:155), keputusan pembelian adalah 

tahapan dalam proses penentuan keputusan dimana konsumen benar-benar 

membeli produk yang dipilih. Indikator Keputusan Pembelian menurut Kotler 

dan Keller (2009:208-209), yaitu:  

1. pembelian produk berdasarkan kualitas produk 

2. pembelian produk berdasarkan harga 

3. Keterkaitan konsumen untuk melakukan repeat order. 

b. Pengukuran Variabel 

Skala likert dipakai sebagai alat pengukur data dalam penelitian ini. Menurut 

Kuncoro (2009:178), skala likert, dimana responden menyatakan tingkat setuju 

atau tidak setuju mengenai berbagai pernyataan perilaku, objek, orang, atau 
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kejadian. Skala pengukuran yang dipakai dalam kuesioner adalah:(1) sangat tidak 

setuju; (2)tidak seutju; (3) netral (cukup setuju); (4) setuju; (5) sangat setuju. 

3.5.2 Analisis Data 

a. Regresi Berganda 

Analisis ini berfungsi untuk memprediksikan seberapa jauh dan besar 

pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linier berganda dengan kualitas produk (X1) dan 

harga  (X2) sebagai variabel bebas, sedangkan varibael terikat adalah keputusan 

pembelian (Y). 

 

 

Keterangan : 

Y  : Keputusan Pembelian X1 : Kualitas Produk 

α  : Konstanta   X2 : Harga 

β1,β2  : Koefisien regresi  ε : error / residual 

b. Uji F (Uji Simultan) 

Menurut Kuncoro (2009: 239) Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terkait secara simultan. Jika nilai sig Fhitung < 

0,05, maka kualitas produk dan harga berpengaruh secara simultan terhadap 

keputusan pembelian 

c. Uji t (Uji Parsial) 

Uji t ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara parsial (Kuncoro, 2009:238). Jika nilai sig thitung < 0,05, 

Y= α + β1X1 + β2X2 +ε 
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maka kualitas produk dan harga berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian. 

d. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur seberapa besar 

presentase kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. 

Koefisien determinasi dapat dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. 

e. Koefisien Korelasi Parsial (r) 

Bertujuan untuk megetahui variabel bebas mana yang memiliki hubungan 

linier yang paling kuat terhadap variabel terikat. 

f. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas betujuan untuk menguji apakah residual yang dihasilkan dari 

regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian dilakukan dengan melihat 

besaran Kolmogorov – Swirnov. Residual dikatakan normal apabila nilai sig > 

0,05. 

2) Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan metode Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan 

cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. 

Jika nilai residual > 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. 
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3) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar 

variabel independen dalam model regresi. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan variance inflation factor (VIF). Jika nilai VIF < 10 maka varibel 

kualitas produk dan harga tidak saling berkorelasi. 

4) Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara 

residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Peng 

ujian dilakukan dengan menggunakan statistik Durbin-Watson. Jika nilai Durbin-

Watson berada di antara 1,55-2,46, maka tidak terjadi autokorelasi. 


