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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Rancangan Penelitian 

 

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematik dalam waktu yang 

lama dengan menggunakan metode ilimiah serta aturan – aturan yang berlaku (Natsir, 

2003). Untuk menerapkan metode ilmiah dalam praktik penelitian, maka diperlukan 

suatu desain penelitian yang sesuai dengan kondisi, seimbang dengan dalam 

dangkalnya penelitian yang akan dikerjakan. Dalam penelitian ini, desain yang 

digunakan adalah desain untuk studi deskriptif dan analitis. Desain deskriptif untuk 

menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, sementara desain analitis untuk 

menguji hipotesis dan mengadakan interpretasi yang lebih dalam tentang hubungan – 

hubungan.  

 

3. 2 Object Penelitian 

 Objek yang diteliti adalah Pengaruh Kualitas Produk,Reputasi Merek dan 

Perusahaan PT. Gunung Madu Plantations pada produk Gula Kemasan merek 

Gunung Madu terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini dilakukan di PT Gunung 

Madu Plantation yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto 108 Bandar Lampung dan 

mempunyai pabrik di Jalan Terbanggi Besar KM 90 Gunung Batin Udik, Terusan 
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Nunyai. Pemilihan PT. Gunung Madu Plantations sebagai lokasi penelitian karena 

PT. Gunung Madu Plantations merupakan produsen yang memberikan kontribusi 

yang cukup besar dalam pemenuhan kebutuhan gula nasional dan merupakan pelopor 

usaha perkebunan tebu dan pabrik gula di luar Jawa, khususnya Lampung. 

 

3. 3 Populasi dan Sample 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau 

orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian sang 

peneliti, karena itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian 

(Ferdinand,2006:189). Sedangkan menurut Sugiono (2004) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. 

Populasi penelitian ini adalah para distributor yang terdiri dari level-level jumlah 

pembelian gula Gunung madu di Lampung berjumlah 130. Tehnik sampling dalam 

penelitian ini menggunakan Random sampling yaitu Pengambilan sampel secara 

terbatas pada orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan 

karena memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan peneliti (Sekaran:2006). Kriteria 

yang ditetapkan bagi sampel penelitian ini adalah responden ; Penyalur (distributor) 

gula merek Gunung Madu yang ada di Lampung. 
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3.3.2 Sampel 

Besarnya sampel sangat dipengaruhi oleh banyak factor antara lain tujuan penelitian. 

Jika penelitian bersifat deskriptif, maka umumnya membutuhkan sampel yang besar, 

tetapi jika penelitiannya hanya menguji hipotesis dibutuhkan sampel dalam jumlah 

yang lebih sedikit (Ferdinand,2006: 191). 

Pada penelitian ini bersifat diskriptif, Metode penggambilan sampel menggunakan 

teknik probability sampling Untuk jumlah populasi yang telah diketahui dapat 

digunakan rumus Taro Yamane (Taro Yamane, 1967) untuk  menghitung jumlah 

sampel yang diperlukan: 

 

 

  =  

 

 

   

  

Keterangan  

n  = Ukuran jumlah sampel 

N = Ukuran Populasi  

d
2
= Presisi yang digunakan 5% dengan tingkat kepercayaan 95% 

Dengan demikian sampel dalam penelitian ini sebanyak 98 (dibulatkan 100) orang 

yang merupakan distributor gula Gunung Madu. 

= 
= 

      130 

130 (0,05)
2 

+ 1 

 

      130 

     1,325 
= 98 (100 reponden) 

N 

N d2 + 1 

n 

= 
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3. 4 Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun 

penjelasan dari data primer dan sekunder adalah : 

3.4.1 Data primer 

Data yang di peroleh langsung dari sumber objek penelitian. Sumber data primer 

adalah kuesioner dan wawancara kepada responden tentang pengaruh Kualitas 

produk, Reputasi merek, dan Perusahaan terhadap keputusan pembelian distributor 

gula Gunung Madu. 

3.4.2 Data Sekunder 

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media cetak seperti buku, catalog 

perusahaan, dan keterangan lain yang berhubungan dengan pokok penelitian, seperti 

gambaran umum perusahaan serta jumlah penjualan. Sumber data sekunder adalah 

studi pustaka yang berhubungan dengan pengaruh Kualitas produk, Reputasi merek, 

dan Perusahaan terhadap keputusan pembelian. 

 

3. 5  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

3.5.1 Observasi 

Observasi adalah suatu metode dalam megumpulkan data-data primer dengan cara 

mencari keterangan-keterangan kepada sasaran penelitian, yaitu di perusahaan PT. 

Gunung Madu Plantations 
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3.5.2 Questioner 

Questioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan 

lembaran angket yang berisi daftar pertanyaan kepada responden atau distributor 

Gula Gunung Madu yaitu kualitas produk, reputasi merek, dan Perusahaan 

mempengaruhi terhadap keputusan pembelian  gula Gunung Madu. Data 

dikumpulkan dengan peneliti mewawancarai respnden untuk mendapatkan data 

kualitas produk, reputasi merek dan reputasi perusahaan terhadap keputusan 

pembelian. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ini dibuat dengan menggunakan 

skala 1-5 untuk mendapatkan data yang bersifat interval dan diberi skor atau nilai.  

 

Keterangan :  

5.  SS   : Sangat setuju 

4.  S   : Setuju 

3.  N   : Tidak ada pendapat 

2.  TS   : Tidak setuju 

1.  STS   : Sangat tidak setuju 

 

 

3. 6  Operasional Variabel  

Operasional variabel-variabel penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:  

 

Variabel Pengertian Indikator Skala Pengukuran 

Kualitas Produk “Kualitas produk 

adalah salah satu 

faktor yang paling 

diandalkan oleh 

seorang pemasar 

dalam memasarkan 

suatu produk”.  

1. Produk terbaik 

2. Kebersihan/warna 

produk 

3. Aman untuk 

kesehatan 

4. Kemasan menarik 

Ordinal 

Likert scale 1 s.d 5 
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Philip Kotler dan Gery 

Armstrong yang 

diterjemahkan oleh 

T.Hermaya (2003:243) 

 

Reputasi Merek Menurut Lau dan Lee 

(1999) dalam 

analoginya 

menyatakan bahwa 

jika seorang konsumen 

telah merasakan 

bahwa perusahaan di 

belakang suatu merek 

dikenal jujur, maka 

konsumen akan 

merasa lebih aman 

dalam menggunakan 

merek tersebut dan 

kemudian konsumen 

akan lebih besar 

mempercayai merek 

tersebut. 

1. Reputasi baik 

2. Tidak ada 

pendapat negative 

3. Merek handal 

4. Dapat dipercaya 

Ordinal 

Likert scale 1 s.d 5 

Reputasi 

Perusahaan 

Persepsi / perasaan 

pelanggan mengenai 

produk dan aktivitas 

perusahaan (Webb dan 

Mohr, 1998) 

1. Reputasi yang 

baik 

2. Melayani 

konsumen baik 

3. Care terhadap 

konsumen 

4. Perusahaan 

membantu 

komunitas 

Ordinal 

Likert scale 1 s.d 5 

Keputusan 

Pembelian 

Keputusan yang 

diambil konsumen 

untuk mengkonsumsi 

sebuah produk,(Kotler 

dan keller,2013) 

1. Keputusan produk 

2. Keputusan merek 

3. Keputusan penyalur 

4. Keputusan waktu 

Skala ordinal 
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3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.7.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau valid tidaknya suatu kuesioner . 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapakan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas 

dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung ( correlated item-total correlations ) 

dengan nilai r tabel. Jika nilai r hitung > r tabel dan bernilai positif maka pertanyaan 

tersebut dikatakan valid ( Ghozali, 2005 ) 

 

Keterangan: 

r  = Koefisien validitas butir pertanyaan yang dicari 

n = Banyaknya koresponden 

X  = Skor yang diperoleh subjek dari seluruh item 

Y  = Skor total yang diperoleh dari seluruh item 

∑X = Jumlah Skor dalam distribusi X 

∑Y = Jumlah Skor dalam distribusi Y 

∑X² = Jumlah kuadrat masing-masing X 

∑Y² = Jumlah kuadrat masing-masing Y 

 

 

Hasil Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan SPSS. Pengujian 

validitas selengkapnya dapat dilihat pada table berikut ini. 
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Table 4.1 hasil uji validitas kuesioner 

Variabel Indikator t hitung t tabel Kete- 

rangan 

Kualitas 

Produk  

Produk terbaik (X1) 

Kebersihan/warna  Produk (X2) 

Aman untuk kesehatan (X3) 

Kemasan menarik (X4) 

0,626 

0,604 

0,384 

0,622 

0,197 

0,197 

0,197 

0,197 

Valid 

Valid  

Valid  

Valid  

Reputasi 

Merek 

Reputasi baik (X5) 

Tidak ada pendapat negative (X6) 

Merek handal (X7) 

Dapat dipercaya (X8) 

0,567 

0,596 

0,552 

0,564 

0,197 

0,197 

0,197 

   0,197 

 

Valid 

Valid  

Valid  

Valid 

Reputasi 

Perusahaan 

Reputasi yang baik (X9) 

Melayani konsumen baik (X10) 

Care terhadap konsumen X(11) 

Perusahaan membantu komunitas (X12) 

0,686 

0,444 

0,692 

0,668 

0,197 

0,197 

0,197 

0,197 

Valid 

Valid  

Valid  

Valid 

Keputusan 

Pembelian 

Keputusan produk (X13) 

Keputusan merek (X14) 

Keputusan penyalur (X15) 

Keputusan waktu (X16) 

0,276 

0,270 

0,233 

0,209 

0,197 

0,197 

0,197 

0,197 

Valid 

Valid  

Valid  

Valid 

Sumber: data primer yang diolah 2015   

Dari data table tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua indicator yang digunakan 

untuk mengukur semua variable mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dari 

r-tabel untuk n=100, yaitu 0,197. Sehingga semua indicator dari variable-variabel 

tersebut adalah valid. 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah data untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator 

dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik 
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Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai (α) 0,60 

(Ghozali,2005 ). 

 

Keterangan: 

α  = Koefisien reliabilitas instrumen Alpha Cronbach 

n  = Jumlah butir pernyataan 

S
2
  = Varian skor secara keseluruhan 

 

Hasil Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus 

SPSS. Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel yang diringkas pada 

tabel 4.1 berikut ini. 

 

Variabel Alpha Keterangan 

Kualitas Produk 0,755 Reliable 

Reputasi Merek 0,759 Reliable 

Reputasi Perusahaan 0,672 Reliable 

Sumber: data diolah 2015 

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variable mempunyai koefisien Alpha 

yang cukup besar yaitu diatas 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel. Untuk 
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selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan 

sebagai alat ukur dalam pengujian statistic. 

 

3. 8 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lebih dari satu 

variabael bebas terhadap satu variabel terikat (Ghozali,2002:7 ), yaitu : 

 

Y = a + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3  + et  

 

Keterangan :  

Y  = keputusan pembelian gula gunung madu 

a  = konstanta (intercept); 

1  = koefisien kualitas produk; 

1X  = Kualitas produk; 

2  = koefisien reputasi merek; 

2X  = reputasi merek; 

3  = koefisien reputasi perusahaan; 

3X  = reputasi perusahaan; 

  = error term 

3.8.1 Analisis Pengaruh 

3.8.1.1 Uji F (uji simultan) 

Uji F bertujuan untuk menunjukan semua variabel independen yang dimasukan 

kedalam model secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap 

variabel dependen. Menentukan F table dan F hitung dengan kepercayaan sebesar 

95% atau taraf signifikan sebesar 5% =0,05), maka : 
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 Jika F hitung > F tabel, maka H1 diterima, berarti masing-masing variabel 

independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. Terbukti dari hasil hitung Uji F hitung 66,865 > F table 3,09 

dan sig. 0,00 < 0,05  . Sehingga dapat dibuktikan bahwa H1 diterima dan 

bersama-sama sesuai atau memiliki arti serta mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Keputusan pembelian. 

 

3.8.1.2  Uji t (uji parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen secara 

parsial atau individual terhadap variable dependen. Sedangkan kriteria pengujiannya 

adalah : 

• Taraf signifikansi = 0,05, 

 Dari output diatas (tabel coefficients) diketahui nilai t hitung = 4,956 

dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti Ada 

pengaruh yang signifikan variabel  Kualitas  produk (X1) terhadap variabel Keputusan 

pembelian (Y). 
 Dari output diatas (tabel coefficients) diketahui nilai t hitung = 3,319 

dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti Ada 

pengaruh yang signifikan variabel  Reputasi merek (X2) terhadap variabel Keputusan 

pembelian (Y).  
 Dari output diatas (tabel coefficients) diketahui nilai t hitung = 4,607 
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 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti Ada 

pengaruh yang signifikan variabel  Reputasi perusahaan (X3) terhadap variabel Keputusan 

pembelian (Y).  
 

 

 


