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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Popoulasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah reseller dari “FAME” yang membeli 

produk dan untuk dijual kembali. Dengan jumlah reseller yang telah diketahui 

dan masih melakukan pembelian dihitung dari Juli 2012 sampai Juli 2013 ini 

sebesar  62. 

Teknik pengambilan sampel  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Purposive sampling adalah sampel yang diambil peneliti 

berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang 

disesuaikan dengan maksud penelitian (Kuncoro, 2009 : 139).  

Kriteria pengambilan: 

1. Merupakan reseller (membeli barang untuk dijual kembali) yang

melakukan repeat order dalam kurun waktu minimal 1 bulan sekali.

Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi (Kuncoro, 

2009:141). Penentuan jumlah sampel untuk populasi yang sudah ditentukan 

dengan menggunakan rumus Slovin adalah sebagai berikut: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N!
n=!
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Keterangan: 

n = Ukuran Sampel 

N = Ukuran Populasi 

e = persen kelonggaran ketidak pastian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang masih dapat ditolerir atau diinginkan misalnya 5% 

Dalam penelitian ini populasi yang akan diteliti adalah konsumen reseller 

“FAME” periode Juli 2012 – Juli 2013 sebanyak 62 yang terdiri dari jumlah 

reseller: 

  

 

 

 

n= 53,67 

 Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sampel yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini sebanyak 53,67 orang yang kemudian dibulatkan menjadi 54 orang.  

3.2       Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

Operasionalisasi variabel-variabel penelitian dilakukan dengan cara 

meminta pendapat responden yang memenuhi kriteria dengan kuesioner yang 

akan disebarkan, dalam setiap variabel mempunyai indikator-indikator yang akan 

akan dijelaskan sebagai berikut : 

3.2.1 Kepuasan Reseller 

Menurut (Kotler, 2013:4), kepuasan merupakan perasaan senang atau 

kecewa yang dihasilkan dari perbandingan performance produk terhadap 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!62!
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ekspektasi mereka. Jika performance gagal memenuhi ekspektasi, maka 

pelanggan menjadi tidak puas. Jika performance sesuai dengan ekspektasi, 

maka pelanggan menjadi puas. Jika performance melebihi ekspektasi maka 

pelanggan pelanggan merasa sangat puas. 

Menurut Dutka (2013:110), kepuasan pelanggan dapat diukur melalui 

atribut-atribut pembentuk kepuasan yang terdiri atas : “1) attributes related to 

the product, 2) attributes related to the service, 3) attributes related to the 

purchase”. 

Attributes related to the product meliputi : 

1)  Value to price relationship adalah hubungan antara harga yang ditetapkan 

oleh badan usaha untuk dibayar pelanggan dengan nilai atau manfaat yang 

diperoleh pelanggan. Apabila nilai yang diperoleh pelanggan melebihi biaya 

yang telah dikeluarkan berarti suatu dasar yang penting dari kepuasan 

pelanggan telah tercipta.  

2)   Product quality adalah penilaian dari kualitas produk atau layanan yang 

dihasilkan oleh badan usaha.  

3)  Product benefit adalah manfaat yang diperoleh oleh pelanggan dari 

produk yang dihasilkan oleh badan usaha.  

    4)  Product feature adalah karakteristik atau ciri-ciri tertentu yang mendukung 

fungsi dasar dari suatu produk sehingga berbeda dengan produk yang 

ditawarkan pesaing.  

5)  Product design adalah proses untuk merancang tampilan dan fungsi 

produk.  
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6)  Product reliability and consistency adalah keandalan dan keakuratan 

produk yang dihasilkan oleh suatu badan usaha.  

7)  Range of product or service adalah macam dari produk atau layanan yang 

ditawarkan oleh badan usaha.   

3.2.2  Kualitas Produk 

Menurut Siburian (2013:5) kualitas produk adalah driver kepuasan 

konsumen yang multidimensi. Terdapat dimensi dari kualitas produk yang 

perlu diperhatikan oleh setiap produsen yang ingin mengejar kepuasan 

konsumen terhadap kualitas produk : 

a. Performance (kinerja)  

 Dimensi yang paling dasar dan berhubungan dengan fungsi utama dari 

suatu produk. Pelanggan akan sangat kecewa apabila harapan mereka 

terhadap dimensi ini tak terpenuhi.  

b. Reliability (keandalan) 

 Dimensi performance dan reability sepintas terlihat mirip tetapi 

mempunyai perbedaan yang jelas. Reability lebih menunjukan probabilitas 

produk gagal menjalankan fungsinya. 

c. Feature (fitur) 

Dimensi ini dapat dikatakan sebagai aspek sekunder. Fitur menjadi target 

para produsen untuk berinovasi dalam upaya memuaskan pelanggan. 

d. Durability (daya tahan) 

Suatu pengukuran terhadap siklus produk, baik secar teknis maupun 

waktu. Produk disebut awet kalau sudah banyak digunakan atau sudah 
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lama sekali digunakan. Yang pertama adakah awet secara teknis dan yang 

kedua awet secara waktu. 

e. Conformance (kesesuaian)  

Dimensi ini menunjukan seberapa jauh sesuatu produk dapat menyamai 

standar atau spesifikasi tertentu. Produk yang mempunyai conformance 

yang tinggi, berarti produknya sesuai dengan standar yang telah di 

tentukan. 

f. Design (desain) 

Dimensi ini banyak menawarkan aspek emosional dalam mempengaruhi 

kepuasan konsumen. Dimensi ini dimasukan dalam driver emotional 

factor. 

3.2.3 Harga 

Harga menurut (Kotler, 2012:458), disini adalah jumlah uang yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan 

pelayanannya. Seorang penjual menentukan harga berdasarkan suatu 

kombinasi produk secara fisik ditambah beberapa jasa lain serta keuntungan 

yang diharapkan. 

Indikator harga menurut (Stanton, 2011:5), yaitu : 

1. keterjangkauan harga 

Keterjangkauan harga produk yang disesuaikan dengan target pasar. 

2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

Harga produk sesuai dengan kualitas produk yang akan dijual dipasar. 
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3. Daya saing harga 

Harga mampu bersaing dengan kompetitor yang memiliki produk yang 

sama dengan produk perusahaan. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dari jenis data dan sumber 

data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data primer lewat survei langsung berupa kuisioner. 

Kuisioner berupa pertanyaan dengan menggunakan skala Likert yang 

dibagikan kepada reseller FAME sejumlah 54 responden yang merupakan 

sampel dari populasi yang sudah ditentukan. Sumber data primer diperoleh 

secara langsung dari sumbernya. 

2. Pengumpulan data sekunder dari penelitain ini adalah data perusahaan dan 

data dari sumber buku, jurnal, dan internet yang menunjang fenomena 

penelitian yang dibahas. 

3. Dalam! penelitian! yang! dikumpulkan! melalui! kuisioner! ini! masuk!

dalam! kategori! data! interval,! dimana! data! menunjukkan! jarak! yang!

pasti! antara! kategori! dan! kategori! yang! lain! dalam! satu! variabel!

(Rangkuti,!2011:65).!

3.4 Uji Validitas dan Reabilitas 

3.4.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

suatu instrument. Suatu instrument dianggap valid apabila mampu mengukur 

apa yang diinginkan. Cara mengukurnya adalah dengan melihat korelasi antara 
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skor tiap butir pertanyaan dengan menggunakan taraf sig. sebesar 5%. Sebuah 

pernyataan dianggap valid bila nilai sig. pearson correlation setiap butir 

pernyataan kurang dari 0,05 (Ghozali, 2009:42). 

3.4.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala 

pengukuran). Variabel dikatakan reliable jika setiap pertanyaan memberikan 

nilai > 0,60 (Sunyoto, 2009:68) dan kemudian hasil dari Cronbach Alpha > 

Cronbach Alpha’s if item deleted. 

3.5 Analisis Data 

 Metode analisis yang sesuai dengan masalah penelitian adalah regresi 

linear berganda karena mengandung 2 variabel bebas (X) dan 1 variabel terikat 

(Y). 

3.5.1 Persamaan Regresi  

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 

Y= β0  + β1X1 + β2 X2 +  ε 

Keterangan: 

Y : Kepuasan reseller “FAME” 

β0 : Konstanta 

X1 : Kualitas Produk 

X2 : Harga 

β1 : Koefisien Regresi X1 

β2 : Koefisien Regresi X2 

ε : Kesalahan pengganggu (error) 



! 26!

3.5.2 Pengujian Hipotesis 

3.5.2.1   Uji F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2009). 

Adapun langkah-langkah pengujian menggunakan uji F adalah 

sebagai berikut : 

1. Menentukan hipotesis statistik sebagai berikut: 

Ho: β1 = β2 = 0,   

tidak ada pengaruh signifikan secara simultan harga (X1) dan kualitas 

layanan (X2) terhadap keputusan pembelian (Y) 

H1 : minimal ada satu βi ≠ 0, i =1,2,  

ada pengaruh signifikan secara simultan harga (X1) dan kualitas 

layanan (X2) terhadap keputusan pembelian (Y) 

2. Menentukan titik kritis (level of significant) 

Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan 0,05 

3. Mengambil Keputusan (dengan nilai signifikansi) 

a) Jika nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil pengolahan dari 

SPSS lebih besar dari pada level of significance (α) 0,05, maka H0 

diterima dan H1 ditolak (harga dan kualitas layanan secara simultan 

tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian). 
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Jika nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil pengolahan dari 

SPSS lebih kecil dari pada level of significance (α) 0,05, maka H0 ditolak 

dan H1 diterima (harga dan kualitas layanan secara simultan memberikan 

pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian). 

 3.5.2.2  Uji t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel terikat. (Kuncoro, 2009) . 

Adapun langkah-langkah pengujian menggunakan uji t adalah 

sebagai berikut : 

1. Menentukan hipotesis statistik sebagai berikut: 

H0 : βi = 0, tidak ada pengaruh signifikan secara parsial harga (X1) dan 

kualitas layanan (X2) terhadap keputusan pembelian (Y) 

H1: βi ≠ 0, ada pengaruh signifikan secara parsial harga (X1) dan 

kualitas layanan (X2) terhadap keputusan pembelian (Y) 

2. Menentukan titik kritis (level of significant) 

Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan 0,05.  

3. Mengambil Keputusan (dengan nilai signifikansi) 

a. Jika nilai signifikansi lebih besar dari pada level of significance (α) 0,05, 

maka H0 diterima dan H1 ditolak (Harga dan Kualitas Layanan secara 

parsial tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian). 
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Jika nilai signifikansi lebih kecil dari pada level of significance (α) 

0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima (Harga dan Kualitas Layanan 

secara parsial memberikan pengaruh signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian). 

3.5.2.3 Koefisien Korelasi (R)  

Koefisien korelasi (R) digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan 

antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan adanya hasil 

dari koefisien korelasi dapat diketahui erat tidaknya hubungan antara dua 

variabel bebas (X1 dan X2) dan variabel terikat (Y).   

3.5.2.4  Koefisien Korelasi Parsial (r)  

Dengan adanya hasil dari koefisien korelasi dapat diketahui erat 

tidaknya hubungan antara salah satu variabel bebas (X1 atau X2) dengan 

variabel terikat (Y). Analisis koefisien parsial (r) digunakan untuk 

mengetahui kuat tidaknya hubungan atau korelasi antar variabel bebas 

dengan variabel tidak bebasnya.  

3.5.2.5    Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan sebuah model menerangkan variasi variabel dependen.  

3.6 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengetahui kevalidan model regresi 

linear yang terbentuk dari hasil penelitian. 

Uji asumsi klasik tersebut antara lain sebagai berikut : 
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3.6.1  Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. (Ghozali, 2013) model 

regresi bebas dari Multikolinieritas bila :  

1. VIF (Variance Inflation Factor) lebih kecil dari 10.  

2. Mempunyai angka toleransi mendekati 1. 

3.6.2 Uji Heterokedastitas 

Uji Glesjer dilakukan dengan cara meregresikan semua variabel bebas 

(x) dengan absolut residual.  

H0 : Tidak Terjadi Heteroskedastistas 

H1 : Terjadi Heteroskedastistas 

Jika nilai sig pada uji t lebih besar dari 0,05 untuk semua variabel 

maka dikatakan tidak ada heterokedastisitasnya. Dalam persamaan regresi 

asumsi kesamaan varians (homokedastisitas) harus dipenuhi. 

3.6.3 Uji Normalitas 

uji Kolmogorov Smirnov dimana nilai sig harus lebih besar dari 0,05. 

Uji Hipotesis untuk uji Kolmogorov Smirnov adalah sebagai berikut: 

H0 : residual berdistribusi normal 

H1: residual tidak berdistribusi normal 

Jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima, dengan kata lain 

residual berdistribusi normal. Asumsi persamaan regresi yaitu residual 

berdistribusi normal harus dipenuhi. 
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3.6.4    Uji Autokorelasi 

Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah 

autokorelasi dengan uji Durbin-Watson, dengan melihat melalui tabel 

klasifikasi nilai Durbin Watson (Wijaya, 2009). 

                           Tabel 3.1 Tabel klasifikasi nilai Durbin Watson 
Nilai Durbin 
Watson 

Keterangan 

<1,10 Ada autokorelasi 
1,10-1,54 Tidak ada kesimpulan 
1,55-2,46 Tidak ada autokorelasi 
2,47-2,90 Tidak ada kesimpulan 
>2,91 Ada autokorelasi 

             Sumber: Analisis Data Penelitian ( Wijaya, 2009) 
 

 


