
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

a. Populasi : Menurut Siregar (2013: 30), populasi adalah jumlah penduduk, 

sedangkan populasi dalam penelitian adalah keseluruhan dari objek penelitian 

baik itu manusia, binatang, peristiwa, atau benda dan sebagainya. Populasi 

dalam penelitian ini adalah konsumen yang sudah pernah melakukan 

pembelian produk Sushi Kampoeng. Jumlah populasi sebanyak 96. Periode 

populasi Sushi Kampoeng adalah jumlah pelanggan yang telah melakukan 

pembelian produk Sushi Kampoeng dari bulan Agustus 2014 hingga bulan 

Oktober 2014. 

b. Sampel : Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari jumlah 

populasi yang ada. Jumlah sampel dalam penelitian ini dapat ditentukan 

dengan menggunakan persamaan (Bungin, 2010: 105) 

n= N/Nd²+1 

 n = Jumlah sampel 

 N = Jumlah populasi 

 d = Nilai presisi, ditentukan sebesar 10% 

Dengan jumlah populasi sebanyak orang, maka jumlah sampel yang digunakan 

adalah:   n = 96/96(0,1)²+1 = 48.9 = 49 



 Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability sampling 

dengan purposive sampling. Penarikan sampel berdasarkan penelitian terhadap 

karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Penelitian 

ini menggunakan metode purposive sampling, dimana metode ini dilakukan untuk 

penelitian yang bersifat kuantitatif. Pertimbangan yang dilakukan adalah responden 

yang pernah melakukan pembelian produk Sushi Kampoeng lebih dari satu kali 

dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Kuesioner : serangkaian pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian 

dikirim untuk diisi oleh responden (Bungin,2010: 123). Setiap responden 

diberikan daftar pertanyaan tentang variabel-variabel pembentuk keputusan 

pembelian produk Sushi Kampoeng. 

b. Riset Perpustakaan : Dari hasil riset perpustakaan diperoleh data sekunder 

seperti mengenai penelitian terdahulu yang akan menunjang penelitian. 

3.3  Definisi Operasional Variabel 

 Definisi merupakan salah satu cara untuk mempermudah meneliti variabel, 

oleh sebab itu variable dioperasionalkan sehingga dapat diukur. Dalam penelitian ini, 

operasionalisasi variable yang diamati adalah: 

 

 

 



A. Desain kemasan 

Menurut Shimp (2010: 82-84) kemasan berperan sebagai suara perusahaan 

yang menjual produk tersebut melalui dari kemasan tersebut dapat diketahui dari 

bentuk, ukuran, material kemasan dan warna kemasan tersebut. 

a. Bentuk  

Bentuk kemasan dapat memunculkan berbagai macam emosi dan sudut 

pandang yang berbeda-beda. Seperti contohnya jika bentuk kemasan yang 

lebih tinggi akan tampak memiliki isi yang lebih banyak karena konsumen 

biasa mengasumsikan kemasan yang tinggi berarti volume pada kemasannya 

juga lebih banyak. 

b. Ukuran 

Ukuran adalah bilangan yang memberikan besar satuan. Banyak kategori 

produk tersedia dalam berbagai ukuran produk menawarkan wadah yang 

berbeda ukuran untuk memuaskan kebutuhan dari beragam segmen pasar. 

Ukuran juga mewakili sisi pemanfaatan suatu produk yang berbeda-beda. 

c. Material Kemasan 

Material kemasan berperan sebagai hiasan kemasan untuk daya tarik produk 

tersebut. Semakin terlihat beda maka produk tersebut bisa dikatakan barang 

yang cukup mahal atau barang baru. Namun ketika material kemasan tersebut 

adalah pasaran maka produk tersebut adalah barang biasa. Material kemasan 

berperan menjaga kualitas kesehatan produk dalam kemasan. 

 



d. Warna 

Warna dapat berperan pada suatu produk. Seperti diantaranya untuk 

merangsang rasa penasaran konsumen untuk mencoba produk tersebut dan 

untuk menginformasikan identitas dari suatu produk. Contoh jika produk 

dengan rasa jeruk bisa menggunakan warna oranye atau kuning. Warna juga 

berperan untuk menarik pelanggan secara visual dengan warna-warna yang 

menarik. 

B. Rasa  

Menurut Shaharudin, et al (2011: 200) Rasa diartikan seperti pesan yang 

datang bersama makanan dan memberikan informasi kepada konsumen bahwa 

makanan tersebut diolah menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. 

C. Keragaman menu 

Menurut Qin dan Prybutok (2010: 81) Variety of food and beverages 

(keragaman makanan dan minuman). Konsumen memerlukan pilihan dalam memilih 

suatu makanan dan minuman yang mereka inginkan. Hal ini juga dikarenakan 

konsumen memiliki selera yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. 

Perusahaan menyiasati pemenuhan varian produk yang beragam dengan 

menciptakan menu-menu baru yang menggunakan bahan yang sama dari produk 

utama Sushi Kampoeng agar menu-menu baru yang diciptakan tersebut tidak 

kehilangan ciri khas produk perusahaan Sushi Kampoeng. 

Pengukuran untuk tiap-tiap indikator dilakukan 4 opsi menurut skala Likert, 

yakni dengan menggunakan nilai interval 1-4. Peneliti menggunakan nilai 1-4 karena 



peneliti ingin mendapat jawaban yang pasti dan fokus ke penelitian sehingga jawaban 

yang dihasilkan antara positif atau negatif dan tidak bias. Skala Likert adalah skala 

yang meminta responden menunjukkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuannya 

terhadap serangkaian pernyataan tentang suatu objek.  

3.4 UJi Validitas dan Reliabilitas 

 Ferdinand (2013: 217) menyatakan valid dapat berarti bahwa instrument yang 

digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Validitas yang digunakan dalam 

penelitian menggambarkan kesesuaian sebuah pengukur data dengan apa yang akan 

diukur. 

 Penelitian ini menggunakan korelasi produk momen pearson (Bivariate 

Pearson) dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. 

Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang 

berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu 

memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap. Pengujian 

menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Jika nilai sig < dari 0,05, 

maka pernyataan dinyatakan valid. 

3.4.2 Uji Reliabilitas 

 Menurut Sunyoto (2011: 67) reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan 

dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang akan pertanyaan tersebut adalah 

konsisten. Suatu alat ukur dikatakan reliabel apabila hasil pengukurannya relatif 

konsisten pada saat alat ukur tersebut digunakan berulang kali oleh peneliti yang 



sama atau peneliti lainnya. Cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner 

adalah dengan menggunakan rumus koefisien Cronbach Alpha (Ghozali, 2012:98). 

 Pengujian reliabilitas terhadap seluruh item pertanyaan menggunakan rumus 

koefisien Cronbach Alpha. Item-item pertanyaan yang diuji dikatakan reliabel bila 

nilai Cronbach Alpha ≥ 0,6.  

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Regresi Berganda 

 Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan alasan 

terdiri dari beberapa variabel. Berdasarkan hubungan dua variabel yang dinyatakan 

dengan persamaan linear dapat digunakan untuk membuat prediksi besarnya nilai Y 

(variabel terikat) berdasarkan nilai X tertentu (variabel bebas). Prediksi tersebut 

menjadi lebih baik, jika tidak hanya memperhatikan satu variabel yang 

mempengaruhi (variabel bebas). Dalam pemilihan ini, variabel terikatnya adalah 

keputusan pembelian. Sedangkan variabel bebasnya adalah desain kemasan, rasa, dan 

keragaman menu. Adapun bentuk persamaan regresi linear berganda dengan rumus:

 Y= a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Keterangan:  

Y : variabel keputusan pembelian 

a : koefisien konstanta 

β1 : koefisien variabel desain kemasan 

β2 : koefisien variabel rasa 

β3 : koefisien variabel keragaman menu 



X1 : variabel desain kemasan 

X2 : variabel rasa 

X3 : variabel keragaman menu 

ε : error 

3.5.2 Uji hipotesis 

 1. Uji F (Uji Simultan) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel 

terikat (Kuncoro, 2009: 239). Apabila hasil dari uji F dengan nilai signifikansi < 0,05 

maka menunjukkan adanya pengaruh desain kemasan, rasa, dan keragaman menu 

secara simultan terhadap keputusan pembelian. 

2. Uji t (Uji Parsial) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variabel terikat (Kuncoro, 

2009:239). Apabila hasil uji t hitung dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 

maka variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat.  

3.5.3 Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi mengukur besarnya kemampuan semua variabel bebas 

dalam menjelaskan variasi dari variabel terikat (Gujarati, 2010: 102). Koefisien 

determinasi mempunyai nilai antara 0 sampai 1. Nilai koefisien determinasi 

mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh 

variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 (R2 = 0), artinya 



variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila R2 = 1, 

artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain 

bila R2 = 1, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. 

3.5.4 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

residualnya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik 

memiliki residual yang berdistribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2012: 

145). 

Uji kolmogorov-smirnov termasuk dalam uji non parametric. Uji ini dilakukan 

untuk menguji asumsi normalitas data. Tes dalam uji ini adalah tes goodness of fit 

yang mana termasuk dalam tes tersebut untuk mengukur tingkat kesesuaian antara 

distribusi serangkaian sampel dengan data distribusi teori tertentu. Dengan 

menggunakan SPSS data diolah untuk mengetahui apakah residual berdistribusi 

normal, jika nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov < 0,05 maka residual tidak 

berdistribusi normal dan jika sebaliknya maka residual berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2012: 146). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Multikolinearitas 

dapat diukur dari nilai tolerance dan varian inflation (VIF). Jika nilai tolerance > 0,1 

atau VIF <10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar 



variabel bebas dalam model regresi. Namun jika nilai tolerance < 0,1 dan VIF > 10 

maka dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinieritas antar variabel bebas dalam 

model regresi. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Uji heterokedastisitas juga mudah diaplikasikan melalui SPSS yaitu uji Glejser. 

Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel bebas dengan nilai 

absolut residualnya. Jika nilai signifikansi pada uji t > 0,05 untuk semua variabel 

bebas, maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara 

kesalahan pada periode saat ini (t) dan kesalahan pada periode sebelumnya (t-1). 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, maka dapat menggunakan uji 

Durbin-Watson dengan rumus DU<DW<4-DU. Hasil uji Durbin-Watson dengan 

menggunakan SPSS, dimana akan muncul nilai Durbin-Watson. 

5. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui antara variabel bebas dan variabel 

terikat terdapat hubungan yang linear dengan ketentuan jika nilai signifikansi pada 

linearity lebih kecil dari 0,05 maka antara variabel X dan variabel Y terdapat 

hubungan yang linear. 

 


