
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori (explanatory research). 

Menurut Singarimbun dan Effendi (2008) penelitian ini merupakan penelitian 

yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang akan diteliti, serta 

untuk mengetahui hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lainnya. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa variabel, variabel adalah 

sesuatu yang memiliki variasi nilai dan mercerminkan konstruk. Adapun variabel-

variabel yang menjadi objek adalah : persepsi harga (X1), atribut produk (X2), 

gaya hidup (X3), dan minat beli (Y).  

Berdasarkan penggunaan metode penelitian tersebut, data-data dikumpulkan dari 

beberapa sumber berupa data primer dan sekunder. Data primer dapat diperoleh 

dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel responden untuk memperoleh 

dakta yang relevan dan up to date. Sedangkan data sekunder didapat dari sumber-

sumber lain diluar sumber data primer untuk mendukung dan memperkuat 

penelitian yang dilakukan. Untuk pengumpulan data primer, dilakukan langsung 

di lapangan.  

3.2 Definisi Operasional Variabel  

Pada dasarnya variabel penelitian dikemukakan untuk membantu menjelaskan 

pokok subyek dan batasan pengertian untuk variabel-variabel tersebut. Adapun 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  
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1. Variabel Independen ( X )  

Menurut Ferdinand (2006) variabel independen adalah variabel yang 

mempengaruhi dependen, baik yang mempengaruhi positif maupun yang 

mempengaruhi negatif. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi :  

1. Persepsi Harga (X1)  

Menurut Kotler  dan  Amstrong  (2008) menjelaskan  harga  sebagai  

sejumlah  uang  yang  ditukarkan  untuk  sebuah  produk  atau  jasa.  Harga 

merupakan salah satu hal yang terpenting bagi konsumen dan juga 

perusahaan.  Bagi para konsumen, harga dipandang sebagai nilai tukar dari 

suatu produk, sedangkan bagi perusahaan harga dipandang sebagai alat 

yang dapat membantu menghasilkan profit. Variabel ini dapat diukur 

melalui indikator : 

a. Kesesuaian dengan kualitas  

b. Keterjangkauan harga  

c. Persaingan harga. 

2. Atribut Produk (X2) 

Atribut produk adalah unsur-unsur dari produk yang dianggap penting oleh 

konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan. (Tjiptono, 2008).  

Menurut Kotler (1996) dalam atribut produk terdapat sepuluh komponen 

yaitu keaneka ragaman, kualitas, desain, fitur, bentuk, merek, kemasan dan 

label, ukuran, pelayanan, serta jaminan. Namun penelitian ini hanya 

berfokus pada tiga komponen saja, yaitu kualitas, fitur, dan desain. Hal ini 

dikarenakan karena tiga komponen itu yang dipandang oleh konsumen 

sebagai komponen yang penting sebelum mereka melakukan pembelian. 

Variabel ini dapat diukur melalui indikator  : 
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a. Kehandalan produk 

b. Daya tahan produk  

c. Ketelitian produk  

d. Kualitas bahan  

e. Kelengkapan fitur  

f. Kemudahan penggunaan  

g. Kesesuaian dengan kebutuhan  

h. Warna yang menarik  

i. Bentuk produk  

3. Gaya Hidup (X3)  

Gaya hidup pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam 

aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan “keseluruhan 

diri seseorang” dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup 

menggambarkan seluruh pola seseorang dalam beraksi dan berinteraksi 

didunia (Kotler, 1996) 

Variabel ini dapat diukur melalui indikator  : 

a. Bekerja  

b. Hobi  

c. Hiburan  

d. Belanja  

e. Keluarga  

f. Media  

g. Kepercayaan diri  

h. Ekonomi  
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i. Keinginan mengikuti tren  

j. Produk 

2. Variabel Dependen ( Y )  

Menurut Ferdinand (2006) variabel dependen adalah variabel yang menjadi 

pusat perhatian peneliti. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

minat beli. Minat beli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana 

konsumen  untuk membeli produk tertentu serta berapa banyak unit produk 

yang dibutuhkan pada periode tertentu (Howard, 1994). Dalam penelitian ini 

produk yang diteliti adalah produk Smartphone imitasi merk Samsung.  

Variabel ini dapat diukur melalui indikator : 

a. Minat Transaksional  

b. Minat Preferensial  

c. Minat Eksploratif  
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Berikut adalah tabel definisi operasional variabel beserta indikator-indikator yang 

digunakan dalam penelitian ini :  

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel  

 

No Variabel Definisi variabel Sub-Variable Indikator  Skala 

X1 Persepsi 

Harga  

Menurut Kotler  dan  

Amstrong  (2008) 

menjelaskan harga  sebagai  

sejumlah  uang  yang  

ditukarkan untuk sebuah  

produk  atau  jasa.  Harga 

merupakan salah satu hal 

yang terpenting bagi 

konsumen dan juga 

perusahaan. 

  Kesesuaian dengan 

kualitas 

 Keterjangkuan harga 

 Persaingan harga  

Interval 

X2 Atribut  

produk 

Atribut produk adalah unsur-

unsur dari produk yang 

dianggap penting oleh 

konsumen dan dijadikan 

dasar pengambilan 

keputusan. (Tjiptono, 2008).   

 Kualitas  

 Fitur  

 Desain 

 Kehandalan produk 

 Daya tahan produk 

 Ketelitian produk  

 Kualitas bahan  

 Kelengkapan fitur  

 Kemudahan 

penggunaan 

 Kesesuaian dengan 

kebutuhan 

 Warna yang menarik 

 Bentuk produk 

Interval 

X3  Gaya  

Hidup  

Gaya hidup pola hidup 

seseorang di dunia yang 

diekspresikan dalam 

aktivitas, minat, dan 

opininya. Gaya hidup 

menggambarkan keseluruhan 

diri seseorang dalam 

berinteraksi dengan 

lingkungannya. Gaya hidup 

menggambarkan seluruh pola 

seseorang dalam beraksi dan 

berinteraksi didunia (Kotler, 

1996) 

 

 Aktivitas 

 Minat  

 Opini 

 Bekerja  

 Hiburan  

 Belanja   

 Keluarga  

 Media   

 Kepercayaan diri  

 Ekonomi  

 Keinginan mengikuti 

tren  

 Produk    
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Y Minat 

Beli  

Minat beli merupakan 

sesuatu yang berhubungan 

dengan rencana konsumen  

untuk membeli produk 

tertentu serta berapa banyak 

unit produk yang dibutuhkan 

pada periode tertentu 

(Howard, 1994). 

  Minat Transaksional 

 Minat Preferensial  

 Minat Eksploratif 

Interval 

 

 

3.3 Populasi dan Sampel  

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

orang yang memiliki karakteristik yang serupa dan menjadi pusat perhatian 

seorang peneliti (Ferdinand, 2006). Dalam penelitian ini mahasiswa Universitas 

Lampung akan menjadi populasinya.  

Ferdinand (2006) menjelaskan bahwa sampel adalah subset dari populasi, terdiri 

dari beberapa anggota populasi. Subset ini diambil karena dalam banyak kasus 

tidak mungkin kita meneliti seluruh anggota populasi, oleh karena itu dibentuklah 

sebuah perwakilan populasi yang disebut sampel.  Metode pengambilan sampel 

dilakukan dengan cara Accidental Sampling. Pada dasarnya, Accidental sampling  

adalah bentuk pengambilan sampel berdasarkan dimana, siapa saja, yang 

kebetulan bertemu dengan peneliti dan dianggap cocok untuk menjadi sumber 

data yang akan menjadi sampel penelitian ini (Sugiyono, 2012).  

Dalam penelitian ini, sampel diambil dari populasi yang merupakan Mahasiswa 

Universitas Lampung yang secara kebetulan bertemu oleh peneliti. Jumlah sample 

berdasarkan pendapat Roscoe (dikutip dari Ferdinand, 2006) bahwa ukuran 

sampel lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 telah mencukupi untuk digunakan 

dalam sebuah penelitian. Peneliti mengambil jumlah sampel sebesar 100 
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responden dengan pertimbangan bahwa jumlah tersebut telah melebihi jumlah 

sampel minimal dalam penelitian. Serta pertimbangan terbatasnya dana, juga 

waktu dan tenaga.  

3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data  

3.4.1 Jenis dan Sumber Data  

Penelitian ini setidaknya membutuhkan dua kelompok data, yaitu :  

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dan hasil 

kuesioner yang disebarkan kepada responden.  

2. Data Sekunder, yaitu data yang telah ada dan tersusun secara sistematis serta 

merupakan hasil penelitian atau rangkuman dari dokumen-dokumen 

perusahaan serta literature lain seperti buku, majalah, surat kabar, makalah dan 

situs web.  

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data mengenai obyek penelitian 

ini adalah dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan 

data primer yang dilakukan melalui penyebaran pertanyaan kepada sejumlah 

sampel responden yang dianggap dapat mewakili seluruh populasi yang akan 

diteliti. Dalam kuesioner ini terdapat dua bagian, yaitu :  

 Bagian I : Berisi tentang data responden yaitu umur, jenis kelamin, dan 

penghasilan.  

 Bagian II : Berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai variabel. 
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3.5 Rancangan Analisis dan Teknik Pengujian Instrumen 

3.5.1 Metode Analisis Data 

Suatu data yang sudah terkumpul dapat bermanfaat bila diolah dan dianalisis 

sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Metode analisis data 

bertujuan untuk menginterprestasikan dan menarik kesimpulan dari sejumlah data 

yang sudah terkumpul. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Metode Penelitian Kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah bentuk analisa 

yang menggunakan angka-angka dan perhitungan dengan metode statistik untuk 

menguji kebenaran hipotesis penelitian yang telah diajukan sebelumnya. Menurut 

Sugiyono (2012) metode kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, dan 

analisi data bersifat dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.  

3.5.2 Skala Pengukuran  

Skala merupakan alat pengukuran data yang digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan panjang pendeknya interval sehingga akan menghasilkan data 

kuantitatif (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini menggunakan jenis skala 

interval mengingat kuesioner yang disebar menggunakan skala Likert. Skala 

Likert adalah skala yang menggunakan lebih dari satu item konstruk lalu 

jawabanya dijumlahkan dan skala ini juga dikalibrasi dengan cara jawaban yang 

netral diberi kode “0” (Ferdinand, 2006). Jawaban dari setiap item instrument 

yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai 

negative. Adapun kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala Likert yang 

terdiri dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. 
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Setiap jawaban dari kuesioner ini nantinya akan diberi nilai atau bobot skor 

sebagai berikut :  

SS = Sangat Setuju   = 5 

S = Setuju    = 4 

RR = Ragu-ragu    = 3 

TS  = Tidak Setuju    = 2 

STS  = Sangat Tidak Setuju   = 1 

3.5.3 Uji Validitas  

Pada dasarnya kata “valid” mengandung makna yang sinonim dengan kata 

“good”. Validity dimaksudkan sebagai “to measure what should be masured”. 

Dikatakan sebagai sebuah instrument yang valid apabila instrument tersebut dapat 

mengukur apa yang hendak diukur (Ferdinand, 2006). Analisis validitas yang 

digunakan adalah uji korelasi  Product Moment dan diolah menggunakan program 

SPSS (Statictical Package for Social Sciences). Uji validitas dapat diketahui 

dengan membandingkan antara r hitung dari hasil olahan computer dengan r tabel.  

Bila :  r hitung > r tabel, maka item kuesioner tersebut valid  

 r hitung < r tabel, maka item kuesioner tersebut tidak valid.  

Item pertanyaan yang tidak valid harus disisihkan dari kuesioner dan digantikan 

dengan item baru atau perbaikan. 
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Rumus Koefisien Korelasi Product Moment sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛. 𝑥𝑦 − ( 𝑥) ( 𝑦)

 [(𝑛. 𝑥2 −  ( 𝑥)2]. [(𝑛. 𝑥2 −  ( 𝑦)2]
 

Keterangan:  

rxy = Koefisien Korelasi  

n   = Jumlah responden 

x   = Jumlah skor tiap item 

y   = Jumlah skor total seluruh item  

Pengujian validitas penelitian ini terdiri dari pengujian validitas variabel-variabel 

yang terdapat dalam penelitian seperti X1 yaitu persepsi harga, X2 atribut produk, 

X3 gaya hidup, dan variabel Y yaitu minat beli. Instrumen kuesioner dalam 

variabel bebas (independent) yaitu persepsi harga terdiri dari 3 pertanyaan, lalu 

variabel atribut produk terdiri dari 9 pertanyaan, dan variabel gaya hidup terdiri 

dari 10 pertanyaan, seta vinstrumen pada variabel terikat (dependent) atau variabel 

minat beli terdiri dari 3 pertanyaan.  

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan metode korelasi yaitu dengan 

melihat angka koefisien korelasi (rxy) dan nilai signifikansinya pada item korelasi 

yang menyatakan hubungan antar skor pertanyaan dengan skor total. Dengan 

jumlah sampel kuesioner sebanyak 30 responden, maka dilakukan analisis 

korelasi antara skor pertanyaan sengan skor total. Untuk pembahasan ini 

dilakukan uji signifikan koefisien korelasi dengan menggunakan r kritis pada taraf 

signifikansi 0,05 atau 5% sesuai dengan ukuran standar yang sering digunakan 

dalam penelitian. Jika hasil pertanyaan kuesioner menunjukan nilai signifikansi 
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<5%, maka item-item pernyataan tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan 

untuk analisis selanjutnya. Berikut hasil pengujian validitas penelitian:  

Tabel 3.2  

Hasil Uji Validitas  

Variabel  Item 

Pertanyaan  

r 

Hitung  

r Tabel  Kondisi  Sign  Ket  

Persepsi 

Harga  

(X1)  

Item 1 

Item 2 

Item 3 

0,665 

0,728 

0,528 

0,1966 

0,1966 

0,1966 

r hitung > r tabel 

r hitung > r tabel 

r hitung > r tabel 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Atribut 

Produk  

(X2)  

Item 1 

Item 2 

Item 3 

Item 4 

Item 5 

Item 6 

Item 7 

Item 8 

Item 9 

0,602 

0,714 

0,647 

0,631 

0,722 

0,579 

0,708 

0,570 

0,572 

0,1966 

0,1966 

0,1966 

0,1966 

0,1966 

0,1966 

0,1966 

0,1966 

0,1966 

r hitung > r tabel 

r hitung > r tabel 

r hitung > r tabel 

r hitung > r tabel 

r hitung > r tabel 

r hitung > r tabel 

r hitung > r tabel 

r hitung > r tabel 

r hitung > r tabel 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Gaya 

Hidup 

(X3)  

Item 1 

Item 2 

Item 3 

Item 4 

Item 5 

Item 6 

Item 7 

Item 8 

Item 9 

Item 10 

0,770 

0,560 

0,508 

0,563 

0,574 

0,682 

0,548 

0,639 

0,723 

0,683 

0,1966 

0,1966 

0,1966 

0,1966 

0,1966 

0,1966 

0,1966 

0,1966 

0,1966 

0,1966 

r hitung > r tabel 

r hitung > r tabel 

r hitung > r tabel 

r hitung > r tabel 

r hitung > r tabel 

r hitung > r tabel 

r hitung > r tabel 

r hitung > r tabel 

r hitung > r tabel 

r hitung > r tabel 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Minat 

Beli  

(Y) 

Item 1 

Item 2 

Item 3 

0,901 

0,833 

0,792 

0,1966 

0,1966 

0,1966 

r hitung > r tabel 

r hitung > r tabel 

r hitung > r tabel 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Data yang diolah, 2015 
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3.5.4 Uji Reliabilitas 

Analisis reliabilitas dilakukan untuk mengukur kehandalan atau konsistensi 

instrument. Butir pertanyaan dikatakan reliabel atau andal apabila jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten (Sunyoto, 2012). Pengukuran 

keandalan butir pertanyaan dengan sekali menyebarkan kuisioner pada reponden, 

kemudian hasil skornya diukur korelasinya antar skor jawaban pada butir 

pertanyaan yang sama dengan bantuan program komputer SPSS, dengan fasilitas 

Cronbach Alpha (a). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai cronbach alpha > 0,60. Untuk perhitungan uji validitas dan uji 

reabilitas menggunakan bantuan Program Microsoft Excel dan Program Statistika 

SPSS (Statictical Package for Social Sciences).  

Tabel 3.3  

Indikator Tingkat Reliabilitas  

Nilai Reliabilitas (𝜶 ) Tingkat Reliabilitas  

0,00 s.d 0,20 

>0,20 s.d 0,40 

>0,40 s.d 0,60  

>0,60 s.d 0,80 

>0,80 s.d 1,00  

Kurang Reliabel  

Agak Reliabel 

Cukup Reliabel 

Reliabel 

Sangat Reliabel 

Sumber : Ferdinand (2006)  

 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Alpha Cronbach 

dengan bantuan SPSS 20. Peneliti melakukan uji reliabilitas terhadap masing-

masing instrumen variabel persepsi harga, atribut produk, gaya hidup dan minat 

beli dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Koefisien reliabilitas 

ditunjukan oleh Alpha Cronbach, semakin besar nilai alphanya maka semakin 
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tinggi reliabilitasnya dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya indeks reliabilitas 

diinterprestasikan dengan menggunakan interprestasi r untuk menyimpulkan 

bahwa alat ukur yang digunakan cukup atau reliabel. Dari hasil analisi dengan 

bantuan program SPSS 20, didapat hasil sebagai berikut:  

Tabel 3.4  

Hasil Uji Reliabilitas  

Variabel Alpha Keterangan  

Persepsi Harga  (X1) 

Atribut Produk  (X2)  

Gaya Hidup       (X3)  

Minat Beli          (Y)  

0,729 

0,820 

0,829 

0,786 

Reliabel 

Sangat Reliabel 

Sangat Reliabel 

Realiabel  

 

Pengujian reliabilitas diatas dilakukan dengan teknik cronbach alpha, dengan 

jumlah responden kuesioner sebanyak 100 responden. Dari hasil perhitungan 

semua item diperoleh nilai r alpha lebih besar dari 0,60. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan untuk digunakan dalam penelitian ini.  

 

3.6. Teknik Analisis Data  

3.6.1 Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik perlu dilakukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi 

yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, gejala 

multikolinearitas, dan gejala autokorelasi. Model regresi akan dapat dijadikan alat 

estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator) yakni tidak terdapat heteroskedastistas, tidak terdapat 

multikolinearitas, dan tidak terdapat autokorelasi (Sunyoto, 2012). Jika terdapat 
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heteroskedastistas, maka varian tidak konstan sehingga dapat menyebabkan 

biasnya standar error. Jika terdapat multikolinearitas, maka akan sulit untuk 

mengisolasi pengaruh-pengaruh individual dari variabel, sehingga tingkat 

signifikan koefisien regresi menjadi rendah. Dengan adanya autokorelasi 

mengakibatkan penaksir masih tetap bias dan masih tetap konsisten hanya saja 

menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, uji asumsi klasik perlu dilakukan. 

Pengujian-pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang 

tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear 

berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, 

maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi 

terganggu. Dikatakan tidak terjadi multikolonieritas jika koefisien korelasi 

antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 (r ≤ 0,60) (Sunyoto, 

2012). 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak 

varians  dari residual dari observasi yang satu dengan observasi lain. Jika 

residualnya mempunyai varians yang sama disebut terjadi homoskedastisitas. 

Persamaan yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya mempunyai pola 

yang teratur, baik menyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang 

(Sunyoto, 2012). 
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3. Uji Normalitas 

Uji asumsi ini akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat 

(Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau 

berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai 

data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal 

atau normal sama sekali (Sunyoto, 2012). 

3.6.2  Uji R
2 

 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya dimaksudkan untuk mengetahui seberapa 

jauh kemampuan model independen dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai R
2
 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen (bebas) dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien 

determinasi untuk data silang (crosssection) relatif rendah karena adanya variasi 

yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun 

waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi 

(Ghozali, 2006). 

3.6.3 Analisis regresi linear berganda 

Uji regresi linier mengestimasikan besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan 

dari persamaan yang bersifat linier, yang melibatkan beberapa variabel bebas, 

untuk digunakan sebagai alat prediksi. (Sugiyono, 2012). Rumus persamaan 

regresi linier berganda tersebut yaitu sebagai berikut : 
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 Y = a + b1X 1 + b2X2 + b3X3  

 Keterangan :  

 Y =   Minat beli 

 X1 =   Persepsi Harga 

 X2 =  Atribut Produk 

 X3  =  Gaya Hidup  

 a =   Intercept (Titik Potong) 

 b =   Koefisien Regresi   

3.6.4 Uji Parsial (Uji t)  

Uji t digunakan untuk menguji apakah rata-rata suatu populasi sama dengan suatu 

harga tertentu atau apakah rata-rata dua populasi sama atau berbeda secara 

signifikan. Pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi secara parsial 

menggunakan uji t, pengujian ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% dan 

derajat kebebasan 5% dengan df = (n-k-1). (Jogiyanto, 2007). 

Formula hipotesis: 

1. Ho Variabel Persepsi Harga, Atribut Produk, dan Gaya Hidup secara parsial 

berpengaruh tidak signifikan terhadap minat beli smartphone Samsung imitasi 

pada mahasiswa Universitas Lampung.  

2. Ha Variabel Persepsi Harga, Atribut Produk, dan Gaya Hidup secara parsial 

berpengaruh  signifikan terhadap minat beli smartphone Samsung imitasi pada 

mahasiswa Universitas Lampung.  

Dasar pengambilan keputusan: 

1. Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima 
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 Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak. 

2. Berdasarkan nilai probabilitas (signifikan) dasar pengambilan keputusan 

adalah : 

Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima 

 Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak 

3.6.4 Uji Simultan (Uji F)  

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

yang digunakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap satu variabel 

dependen, Ghozali (2006). Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah 

variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen 

secara signifikan. Pengujian ini dilakukan dengan uji  F pada tingkat keyakinan 

95% dan tingkat kesalahan analisis (α) = 5% derajat bebas pembilang df1 = (k-l) 

dan derajat bebas penyebut df2 = (n-k), k merupakan banyaknya parameter 

(koefisien) model regresi linier dan n merupakan jumlah pengamatan. 

Nilai F dapat dirumuskan sebagai berikut: 

F  =  
R2k

l-R2  n-k-l
 

Keterangan: 

   n = Jumlah sampel 

   k = Jumlah variabel bebas 

   R
2
 = Koefisien determinasi 
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Formula hipotesis: 

1. Ho Variabel Persepsi Harga, Atribut Produk, dan Gaya Hidup secara bersama-

sama berpengaruh tidak signifikan terhadap minat beli smartphone Samsung 

imitasi pada mahasiswa Universitas Lampung.  

2. Ha Variabel Persepsi Harga, Atribut Produk, dan Gaya Hidup secara bersama-

sama  berpengaruh  signifikan terhadap minat beli smartphone Samsung imitasi 

pada mahasiswa Universitas Lampung.  

Dasar pengambilan keputusan: 

1. Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima 

 Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak 

2. Berdasarkan nilai probabilitas (signifikan) dasar pengambilan keputusan 

adalah : 

 Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima 

 Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak 

 

 


