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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel 

1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang dipelajari mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan 

(Sugiyono, 2012:80). Populasi yang digunakan adalah konsumen WEVEN 

Carbonetic di Surabaya. 

2) Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2012:81). Kriteria sampel penelitian ini adalah 

konsumen akhir yang membeli minimal 1 jenis produk WEVEN Carbonetic 

dalam periode Juli 2012 hingga Juni 2013.  

Penelitian ini menggunakan rumus slovin:  

� =
�

1 + ���

Keterangan : 

n = ukuran sampel N  = ukuran populasi 
e     = persen kelonggaran 

ketidaktelitian

Jumlah populasi sebanyak 305 orang dengan presentasi kesalahan sebesar 

5%, akan menghasilkan sampel sebanyak : 

� =
305

1 + 305(0,05)�
= 173,049 = 174
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Hasil perhitungan sampel menunjukkan 174 responden. Teknik 

pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode pengambilan 

judgement sampling yang merupakan salah satu jenis metode purposive sampling 

Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2012:81). Kriteria sampel penelitian ini adalah, sebagai 

berikut:  

a) Responden berusia > 17 tahun.  

b) Responden merupakan konsumen akhir yang membeli minimal satu jenis 

produk WEVEN Carbonetic dalam periode Juli 2012 hingga Juni 2013.  

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data ordinal. 

Sumber data dari penelitian ini adalah data primer, berupa kepuasan konsumen, 

kualitas produk, dan harga. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner menggunakan skala likert, sehingga 

responden dapat langsung memilih jawaban yang telah disediakan. Kuesioner 

yang diberikan akan meliputi identitas responden, data seputar tanggapan 

responden mengenai variabel terkait, yaitu variabel kualitas produk, harga, dan 

kepuasan konsumen.  

3.3. Validitas dan Reliabilitas 

1) Uji Validitas 

Uji validitias ini menggunakan tabel correlation pearson kemudian 

nilai skor dibandingkan dengan alpha 0,05. Bila nilai signifikasi koefisien 
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korelasi Pearson < 0,05 maka pernyataan tersebut dikatakan valid 

(Sugiyono, 2012:125). 

2) Uji Reliabilitas 

Teknik yang digunakan untuk menguji keandalan kuesioner pada 

penelitian ini adalah metode Cronbach Alpha. Metode pengambilan 

keputusan pada uji reliabilitas menggunakan batasan 0,6 adalah kurang baik, 

sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik. Variabel dapat 

dikatakan reliabel apabila Alpha Cronbach > 0,6. (Sugiyono, 2012:130). 

3.4.  Metode Analisis Data 

3.4.1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah (Sugiyono, 

2012:192): 

� = α + �	
	 + ��
� + ε 

Keterangan : 

Y =Kepuasan konsumen X1=Kualitas produk 

ε  = Nilai residual α  = Konstanta β2 =Koefisien regresi X2 

β1 = Koefisien regresi X1 X2=Harga 

 

3.4.2. Uji Hipotesis 

1) Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi dipakai untuk menunjukkan besarnya 

sumbangan variabel X terhadap variabel Y.  Nilai R2 atau r²  berada di 

antara 0 dan 1 yang mempunyai arti yaitu bila R2 atau r² = 1, artinya 

menunjukkan variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat. Semakin 
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tinggi nilai R2 atau r² dan atau semakin mendekati 1, maka semakin baik 

model yang digunakan (Hermawan, 2009:131). 

2) Analisis Korelasi Parsial  

Korelasi parsial digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat.  Jika terdapat nilai korelasi parsial yang besar 

maka semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

3) Uji F 

a) Membuat hipotesis, yaitu: 

H0: Variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat. 

H1:Variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat. 

b) Menetapkan besarnya nilai α (level of signifcance) yaitu 0,05. 

c) Mengambil keputusan dengan ketentuan: 

1)) Jika nilai signifikasi > 0,05 maka semua variabel bebas tidak 

memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap 

variabel terikat.  

2)) Jika nilai signifikasi < 0,05 maka masing variabel bebas 

memiliki pengaruh signifikan secar simultan terhadap variabel 

terikat.  
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4) Uji t 

a) Membuat hipotesis, yaitu: 

H0: Variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat. 

H1: Variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

b) Menetapkan besarnya nilai α (level of signifcance) yaitu 0,05. 

c) Mengambil keputusan dengan ketentuan: 

1)) Jika nilai signifikasi > 0,05 maka variabel bebas tidak 

memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel 

terikat.  

2)) Jika nilai signifikasi < 0,05 maka variabel bebas memiliki 

pengaruh signifikan secara parisal terhadap variabel terikat. 

3.4.3. Uji Asumsi Klasik 

1) Normalitas : bertujuan untuk melihat apakah sebuah residual 

berdistribusi normal atau tidak. Uji yang dilakukan menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov.  Residual dinyatakan normal apabila nilai 

signifikan lebih besar dari 0,05.  

2) Multikolinearitas : bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan yang kuat antara variabel bebas dalam penelitian. Jika nilai VIF 

< 10 maka tidak terjadi multikolinieritas (Gudono, 2011:138). 

3) Heterokedastisitas : bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variansi residual dari satu pengamatan ke 
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pengamatan yang lain. Uji dilakukan menggunakan uji Glejser, dengan 

wilayah pengambilan keputusan apabila nilai signifikasi < 0,05 

dikatakan bahwa terdapat heteroskedastisitas (Sunyoto, 2011:82).  

4) Autokorelasi : merupakan uji asumsi yang digunakan untuk 

mendeteksi ada tidaknya autokorelasi. Dilakukan dengan 

menggunakan uji Durbin-Watson (Gudono, 2011:139). Jika nilai 

Durbin-Watson berada diantara 1,66 - 2,33 maka tidak ada 

autokorelasi . 

  


