
III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang

dilakukan dengan melakukan penggambaran atau pemaparan tentang variabel-

variabel yang diteliti yang selanjutnya mencoba untuk menarik kesimpulan.

3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Sekunder: hasil survei dan analisis yang dilakukan beberapa

lembaga yang terkait, yang didapatkan dari berbagai artikel di website

berkenaan dengan topik penelitian. Data sekunder digunakan sebagai

data pendukung untuk latar belakang penelitian.

2. Data Primer: hasil survei penulis yang didapatkan dari penyebaran

kuesioner terhadap sampel dari populasi random dari seluruh kalangan

responden yang diajukan.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi menurut Arikunto (2006) merupakan keseluruhan subjek penelitian.

Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang sering dihadapi peneliti umumnya
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berkaitan dengan populasi yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah

konsumen Indomaret.

3.3.2 Sampel

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan metode non

probability sampling tipe purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang

membatasi pada ciri-ciri khusus seseorang yang memberikan informasi yang

dibutuhkan dengan cara menentukan responden yang telah berbelanja di

Indomaret. Penentuan subjek untuk dijadikan sampel atau responden dilakukan

secara purposive sampling dengan kriteria:

1) Konsumen Indomaret yang pernah berbelanja produk private label

di Indomaret.

2) Berdomisili di Bandar Lampung.

3) Bersedia menjadi responden

Menurut Widiyanto (2008) ukuran populasi dalam penelitian ini sangat banyak

dan tidak dapat diketahui dengan pasti, oleh karena itu besar sampel yang

digunakan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

n  = Z2

4 (Moe)2

Keterangan :

n = ukuran sampel

Z = score pada tingkat signifikansi tertentu (derajat keyakinan

ditentukan 95%) maka Z = 1,96

Moe = margin of error, tingkat kesalahan maksimum adalah 10%
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Menggunakan rumus di atas, diperoleh perhitungan sebagai berikut:

n = (1,96)2

4 (10%)2

n = 96,04 ≈ 97 atau dibulatkan 100.

Hasil perhitungan dari rumus di atas, dapat diperoleh jumlah sampel yang akan

diteliti adalah sebesar 100 responden.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis tempuh dalam usaha memperoleh daya

yang relevan ntuk pemecahan dan penganalisaan permasalahan. Data-data tersebut

dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu:

1. Penelitian pustaka (Library research), yaitu pengumpulan data teoritis

dengan cara menelaah berbagai literatur dan bahan pustaka lainnya

yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

2. Penelitian lapang (Field research), yaitu dengan cara :

 Wawancara dan Observasi

Penelitian yang dilakukan melalui literature serta wawancara

langsung dengan konsumen Indomaret.

 Kuisioner

Pengumpulan data dengan cara memberikan daftar isian kepada

responden secara langsung.
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3.5 Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah sebuah simbol atau konsep yang dapat mengasumsikan salah satu

dari serangkaian nilai (Daniel dan Gates:2001). Satu atau lebih variabel akan

menyebabkan atau menentukan nilai dari variabel lain. Variabel bebas dan

variabel terikat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Variabel bebas (independent variable)

Variabel bebas (independent variable) adalah variabel dalam sebuah eksperimen

yang dapat dimanipulasi, diubah atau dimodifikasi oleh periset pasar sampai pada

tingkat tertentu. Variabel bebas dalam penelitian dianggap sebagai sebab dari

variabel terikat (Daniel dan Gates:2001). Variabel bebas dalam penelitian ini

adalah harga produk private label, dan atribut produk private label.

3.5.2 Variabel terikat (dependent variable)

Variabel terikat merupakan sebuah simbol atau konsep yang diperkirakan akan

dijelaskan atau disebabkan oleh variabel independent (variabel bebas). Adapun

variabel terikat dalam penelitian ini yaitu keputusan pembelian (Y).

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel X dan Y (Lanjutan)

Variabel Sub variabel Indikator Skala

Harga Produk Privat
Label (X1)

Harga

1.Biaya dengan
manfaat yang
diterima konsumen
setiap membeli
produk private label
Indomaret

Likert

2. Peoduk Private
Label Indomaret
sebgai Produk
alternatif dengan
harga yang murah

Likert
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel X dan Y (Lanjutan)

Variabel Sub variabel Indikator Skala
3. Harga Discount,
penetapan harga
dengan memberikan
diskon pada produk
private label atau
pemberian hadiah
berupa private label
lainnya untuk setiap
pembelian produk
private
labelIndomaret.

Likert

Atribut Produk private
Label Indomaret (X2)

Kualitas

4. Persamaan
kualitas antar merek

Likert

5. Perbedaan kualitas
antar merek

Likert

Kemasan

6. Bentuk kemasan
produk private label
Indomaret

Likert

7. Nama merek
produk private label
Indomaret

Likert

8. Logo produk
private label

Likert

9. Tipe huruf dalam
kemasan produk
private label
Indomaret

Likert

Merek

10.Merek Indomaret
mudah di ucapkan

Likert

11. Nama merek
Indomaret mudah di
Ingat

Likert

Keputusan Pembelian (Y)

Pertimabangan
yang
mempengaruhi
keputusan
Pembelian
konsumen

12. membeli
berdasrkan Harga

Likert

13. membeli
berdasarkan Kualitas

Likert

14. Membeli
Berdasarkan
Kemasan

Likert

15. Membeli
Berdasarkan Merek

Likert

Sumber : Tjiptono (2007), Kotler,Amstrong (2008), Kotler,Keller (2009) diolah oleh peniliti.
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3.6 Pengukuran Instrumen Penelitian

Alat  yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini

adalah kuesioner. Di dalam melakukan penelitian, peneliti memberikan skor untuk

mengukur variabel-variabel yang akan diteliti. Pemberian skor ditentukan dengan

skala likert interval Sugiyono (2008) . Adapun skor jawaban dari item pertanyaan

mempunyai bobot sebagai berikut :

1. Sangat setuju diberi bobot 5

2. Setuju diberi bobot 4

3. Netral diberi bobot 3

4. Tidak setuju diberi bobot 2

5. Sangat tidak setuju diberi bobot 1

Instrumen penelitian (kuisioner) yang baik harus memenuhi persyaratan yaitu

valid dan reliabel. Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas kuesioner perlu

dilakukan pengujian atas kuisioner dengan menggunakan uji validitas dan uji

reliabilitas. Karena validitas dan reliabilitas ini bertujuan untuk menguji apakah

kuesioner yang disebarkan untuk mendapatkan data penelitian adalah valid dan

reliabel, maka untuk itu, penulis juga akan melakukan kedua uji ini terhadap

instrumen penelitian (kuisioner).

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas

3.7.1 Uji Validitas

Instrumen  utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan

yang disebarkan kepada responden. Instrumen yang dibuat sebelum disebarkan

kepada responden yang menjadi sampel penelitian harus diuji kevalidan dan

kerelibelannya melalui analisis faktor, agar daftar pertanyaan yang dibuat tersebut
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benar-benar mampu menguak data sehingga mampu menjawab permasalahan

hingga tujuan penelitian tercapai.

Uji validitas ini dimaksudkan untuk memastikan seberapa baik suatu instrumen

mengukur konsep yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid berarti instrumen

tersebut dapat digunakan untuk mengukur secara tepat dan benar. Dengan

mempergunakan instrumen penelitian yang memiliki validitas yang tinggi, hasil

penelitian mampu menjelaskan masalah penelitian sesuai dengan keadaan atau

kejadian yang sebenarnya dengan signifikansi dibawah 0,05 dan Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) serta Measure of Sampling Adequacy (MSA) minimal 0.5

dinyatakan valid dan sampel bisa di analisis lebih lanjut.

Penelitian ini juga menggunakan analisis factor loading dalam uji validitas ini.

Factor loading adalah korelasi antara faktor dan variabel. Pernyataan dalam

variabel tersebut dikatakan valid apabila factor loading lebih besar dari 0,5

(Daniel dan Gates:2001), dengan demikian instrumen yang valid merupakan

instrumen yang benar-benar tepat untuk mengukur apa yang hendak di ukur.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukur

(instrumen) yang digunakan dapat dipercaya atau dilakukan untuk mengetahui

konsistensi dan ketepatan pengukuran. Uji reliabilitas menggunakan koefisien

croanbach’s alpa dengan bantuan SPSS. Pengujian reliabilitas dilakukan dalam

tahapan yaitu dengan membandingkan nilai pada croanbach’s alpa dengan nilai

pada croanbach’s alpa if item deleted. Apabila ada pernyataan yang memiliki

nilai croanbach’s alpa if item deleted lebih besar dari pada croanbach’s alpa

maka pernyataan tersebut tidak reliabel dan harus dilakukan pengujian selanjutnya
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sehingga tidak ada pernyataan yang memiliki nilai croanbach’s alpa if item

deleted yang lebih besar dari croanbach’s alpa. Uji reliabilitas dilakukan terhadap

30 responden konsumen Indomaret. Hasil uji realibilitas dengan nilai

Croanbach’s Alpa > 0.5 = Reliabel.

3.8 Teknik Analisis Data

Agar data yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan, maka data tersebut diolah dan

dianalisis terlebih dahulu sehingga nantinya dapat dijadikan dasar dalam

pengambilan keputusan.

Alat analisis yang digunakan antara lain :

3.8.1 Analisis Kualitatif

Data kualitatif yaitu data penelitian yang bukan angka, yang sifatnya tidak dapat

dihitung berupa informasi atau penjelasan yang didasarkan pada pendekatan

teoritis dan penilaian logis. Analisis kualitatif digunakan untuk memberikan

gambaran secara diskriptif tentang tanggapan yang diberikan responden pada

kuisoner atau daftar pertanyaan yang diberikan dan dihubungkan dengan  teori

pemasaran atau pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan hubungan

kepercayaan konsumen dalam memutuskan pembelian.

Rumus Interval ℎ − ℎ ℎℎ ( )
=

( ) ( )
=
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=

= 80

Berdasarkan hasil penghitungan interval kelas sebesar 80, maka dapat dibuat

rentang skor dari jawaban 100 responden sebagai berikut :

Tabel 3.2 Rentang Skor Variabel Harga dan Atribut Produk

No Rentang Skor Keterangan

1 100 – 180 Sangat Tidak Baik

2 181 – 26 Tidak Baik

3 261 – 340 Cukup Baik

4 341 – 420 Baik

5 421 – 500 Sangat Baik

3.8.2 Analisis Kuantitatif

Pada penelitian ini analisis kuantitatif dilakukan dnegan menggunakan analisis

regresi linear berganda. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara

linear antara dua atau lebih variabel independen (X1 dan X2) dengan variabel

dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel

independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen

berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel

dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Data diolah secara statistik untuk keperluan analisis dan pengujian hipotesis

dengan menggunakan alat bantu program SPSS 20.0  for Windows Sedangkan

metode regresi berganda yang digunakan dirumuskan adalah;
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Y = a + b1x1+ b2x2+e

Keterangan :

Y = Variabel terikat yaitu keputusan pembelian.

α = Konstanta.

b1-b2 = Koefisien regresi variabel bebas ke-1 sampai ke-2.

x1 = Harga produk private label.

x2 = Atribut produk private label.

e = Standar eror.

3.9 Pengujian Hipotesis

Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji

statistik berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya,

disebut tidak signifikan bila nilai uji statistik berada dalam daerah dimana Ho

diterima. Analisis regresi ada 3 jenis kriteria ketepatan yang harus dilakukan

yaitu:

3.9.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji - t)

Uji-t menentukan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap

variabel terikat.

Ho : b1 = b2 = 0

Artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari

variabel X1 (harga) dan X2 (atribut Produk) terhadap keputusan pembelian pada

variabel terikat (Y).

H0 : b1,b2 = 0
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Artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel

X1 (harga) dan X2 (atribut produk) terhadap keputusan pembelian pada variabel terikat

(Y).

kriteria kepuasan :

H0 diterima jika t hitung < t tabel, pada  =5 %

Ha ditolak jika t hitung < t tabel, pada  =5 %

3.9.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji - F)

Uji-F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel yang dimasukkan dalam

model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Ho : b1 = b2 = 0

Artinya secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan

dari variabel X1 (harga) dan X2 (atribut Produk) terhadap keputusan pembelian

pada variabel terikat (Y).

H0 : b1,b2 = 0

Artinya secara bersama-sama terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari

variabel X1 (harga) dan X2 (atribut Produk) terhadap keputusan pembelian pada

variabel terikat (Y). kriteria kepuasan :

H0 diterima jika t hitung < F tabel, pada  =5 %

Ha ditolak jika t hitung < F tabel, pada  =5 %

3.9.3 Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan proporsi variabel terikat yang

mampu dijelaskan oleh variasi variabel bebasnya. Nilai koefisien determinasi

adalah 0 < R2 < 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam
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menjalankan variabel terikat sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti

variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variabel terikat (Ghozali:2006).


