
 
 

 

BAB III 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 

Pada penelitian ini dilakukan analisis pada faktor – faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian mobil Toyota Yaris oleh konsumen yaitu kualitas produk, harga, 

promosi dan citra merk. Penelitian menggunakan metode Analisis Regresi Linier 

Berganda dengan pengambilan data yang diperoleh melalui kuesioner yang diberikan 

kepada konsumen pengguna mobil Toyota Yaris di Yogyakarta. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Pada penelitian ini data yang digunakan oleh penulis adalah berupa data kuantitatif 

karena data yang akan digunakan untuk analisis nanti berupa angka – angka yang 

diperoleh dari hasil kuesioner 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang menjadi subjek dari mana data tersebut 

diperoleh. Ada 2 jenis sumber data yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari sumber 

pertama atau tempat penelitian dilakukan. Pada penelitian ini data primer 
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diperoleh dari kuesioner yang diberikan pada konsumen pengguna mobil Toyota 

Yaris. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder sering juga dikatakan sebagi studi literatur, artinya data yang 

digunakan merupakan hasil dari penelitian – penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Data sekunder yang digunakan pada 

penelitian ini diperoleh dari buku – buku, jurnal ilmiah, dan sebagainya. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (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 adalah gabungan dari 

seluruh elemen yang berbentuk peristiwa,hal atau orang yang memiliki karakteristik 

yang serupa yang menjadi pusatperhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai 

sebuah semesta penelitian (Ferdinand 2006). Populasi pada penelitian ini adalah para 

konsumen pengguna mobil Toyota Yaris di area Yogyakarta. Adapun populasi dalam 

penelitian ini tidak diketahui pasti jumlah nya karena keterbatasan. Penelitian dilakukan 

secara sampling. 

3.3.2 Sample 

Ferdinand (2006) mengatakan 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 kita membentuk sebuah 

perwakilan populasi yang disebut sampel.  
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Metode non probability sampling digunakan untuk pengambilan sampelkarena 

tidak diketahui seberapa besar populasi dan setiap elemen dari populasi tidak memiliki 

kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. 

Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling aksidental, yaitu 

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Maksudnya adalah siapa saja yang 

kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang 

orang tersebut sesuai kriteria dan cocok untuk dijadikan sumber data (Sugiyono, 2011). 

Kriteria sampel pada penelitian ini adalah konsumen yang dapat memenuhi kebutuhan 

penelitian yang dapat memberikan jawaban secara objektif sesuai dengan pengalaman 

ketika melakukan pembelian. Di sini konsumen diposisikan sebagai pengambil 

keputusan (decider) pembelian mobil Toyota Yaris. Dalam penelitian ini peneliti akan 

memberikan kuesioner kepada konsumen pengguna mobil Toyota Yaris di area 

Yogyakarta. 

Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan beberapa metode 

antara lain dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Widiyanto, 2008). Apabila 

populasi berukuran besar dan jumlahnya tidak diketahui maka digunakan rumus: 

𝑛 =
𝑍2

4(𝑀𝑜𝑒)2
 

𝑛 =
1,982

4(0,1)2
 

𝑛 = 98,01 ≈ 98 

Dimana : 

n : Jumlah Sampel 

Z: Tingkat keyakinan yang dibutuhkan dalam penentuan sampel 95% 

     Pada penentuan ini Z pada α = 0,5 adalah 1,98 
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Moe : Margin of Error, yaitu tingkat kesalahan maksimal yang dapat ditoreransi, 

ditentukan sebesar 10% 

Dari hasil perhitungan sampel diatas maka jumlah sampel 98 sehingga dalam penelitian 

ini dibulatkan sebanyak 100 responden. 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.4.1 Variabel Penelitian 

 

Untuk memudahkan agar suatu penelitian dapat bermula dan berakhir pada suatu tujuan 

yang jelas maka penelitian perlu disimplifikasi ke dalam bangunan variabel (Ferdinand, 

2011). Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dapat diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009).  

Berkaitan dengan penelitian ini, variabel penelitian terbagi mnejadi dua yang 

terdiri dari variabel dependen dan variabel independen, akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Variabel dependen atau variabel terikat (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel lain dan menjadi pusat perhatian peneliti. Hakekat sebuah masalah 

dapat mudah terlihat dengan mengenali berbagai variabel dependen yang digunakan 

dalam sebuah model. Variabilitas dari faktor inilah yang berusaha dijelaskan oleh 

peneliti (Ferdinand, 2011).  Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu variabel keputusan pembelian (Y) 

2. Variabel independen atau variabel bebas (X) merupakan variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen, baik yang mempengaruhi secara positif maupun 

negatif. Dalam script analysis, dapat terlihat bahwa variabel yang menjelaskan 

mengenai cara sebuah masalah dipecahkan adalah tidak lain variabel-variabel 
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independen (Ferdinand, 2011). Variabel independen pada penelitian ini yaitu 

kualitas produk (X1), harga (X2), dan desain produk (X2). 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Penelitian Notasi Definisi Operasional Indikator 

Keputusan 

Pembelian 

Y Suatu proses pengambilan 

keputusan dalam membeli 

suatu produk yang dimulai 

dari pengenalan masalah, 

pencarian informasi, 

penilaian alternatif, membuat 

keputusan pembelian dan 

akhirnya didapatkan perilaku 

setelah membeli yaitu puas 

atau tidak puas atas suatu 

produk yang dibelinya 

(Kotler, 2005). 

1. Pengenalan 

kebutuhan 

2. Pencarian 

informasi 

3. Penilaian 

alternatif 

4. Keputusan 

Pembelian 

5. Perilaku setelah 

membeli 

 

Kualitas Produk X1 Kemampuan suatu barang 

untuk memberikan hasil yang 

sesuai atau bahkan melebihi 

yang diinginkan konsumen 

(Kotler dan Keller, 2009)  

 

1. Performance 

(Kinerja) 

2. Conformance to 

specification 

(kesesuaian 

dengan 

spesifikasi) 
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Variabel Penelitian Notasi Definisi Operasional Indikator 

3. Features (Fitur) 

4. Reliability 

(Reliabilitas) 

5. Durability (Daya 

Tahan) 

6. Serviceability 

(Kemudahan 

servis) 

7. Estetika 

8. Perceived quality  

(persepsi kualitas) 

 

Harga X2 Harga adalah salah satu 

bauran pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan, 

unsur lainnya menghasilkan 

biaya (Kotler, 2005) 

1. Keterjangkauan 

harga 

2. Kesesuaian harga 

dengan kualitas 

produk 

3. Daya saing harga 

4. Kesesuaian harga 

dengan porsi 

manfaat 

Promosi X3 Promosi adalah kegiatan yang 

ditujukan untuk 

mempengaruhi konsumen 

1. Advertising 

(periklanan) 

2. Sales promotion 
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Variabel Penelitian Notasi Definisi Operasional Indikator 

agar mengenal produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan 

sehingga konsumen bersedia 

untuk membeli produk 

tersebut. (Sunyoto,2013) 

 

(promosi penjualan) 

3. Publicity 

(publisitas) 

4. Personal selling 

(penjualan pribadi) 

5. Direct marketing 

(pemasaran 

langsung) 

 

Citra Merk X4 Menurut Rangkuti (2009) 

citra merek adalah 

sekumpulan asosiasi merek 

yang terbentuk dibenak 

konsumen yang terbiasa 

menggunakan merek tertentu 

cenderung memiliki 

konsistensi terhadap brand 

image atau hal ini disebut 

juga dengan kepribadian 

merek 

1. Kekuatan asosiasi 

merek (strength of 

brand association) 

2. Keuntungan 

asosiasi merek 

(Favourability of 

brand 

associantion) 

3. Keunikan asosiasi 

merek 

(Uniqueness of 

brand association) 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara berikut : 
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1. Studi Pustaka 

Merupakan suatu metode untuk memperoleh data dengan mengutip melalui 

literatur, artikel, jurnal, buku dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan tema penelitian. 

2. Kuesioner 

Yaitu dengan membuat suatu daftar pertanyaan yang akan diisi oleh responden 

untuk memperoleh data yang berupa jawaban yang akan dianalisis. Angket 

merupakan teknik pengumpulan data yang berisi satu set pertanyaan yang secara 

logis berhubungan dengan masalah penelitian, dan setiap jawaban mempunyai 

makna dalam menguji hipotesis (Arikunto, 2006:151). Langkah-langkah yang 

ditempuh dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:   

a. Membuat item pertanyaan/pernyataan terdiri atas indikator variabel 

kualitas produk, harga, promosi, citra merk dan keputusan pembelian.  

b.  Menentukan skor pilihan jawaban, yaitu skor tertinggi dengan nilai 5 

dan skor terendah dengan nilai 1.  

Skor 5 untuk jawaban resonden ”Sangat Setuju”  

Skor 4 untuk jawaban resonden ”Setuju” 

 Skor 3 untuk jawaban resonden ”Kurang Setuju”  

Skor 2 untuk jawaban resonden ”Tidak Setuju”. 

 Skor 1 untuk jawaban resonden ”Sangat Tidak Setuju” 

3. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak 

yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan padatujuan penelitian. 
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3.6 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data 

kuantitatif. Agar data yang data yang diperoleh dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi penelitian ini, maka harus diolah dan dianalisis terlebih dahulu 

sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari metode 

analisis data ini adalah untuk menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari data-

data yang telah diperoleh. 

3.6.1 Uji Instrumen Penelitian 

 

3.6.1.1 Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2011) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Sehingga uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen 

atau variabel dalam kuisioner penelitian sesuai untuk mengetahui apa yang akan 

diketahui atau tidak. Jika nilai validitas tinggi maka kuisioner dinyatakan baik, 

sebaliknya jika nilai uji validitas rendah makan kualitas dari kuisioner juga rendah 

karena tidak dapat menghimpun data yang semestinya. Pengolahan data untuk 

mengetahui hasil uji validitas lebih mudah dilakukan dengan menggunakan program 

komputer SPSS. Tingkat validitas dapat diukur dengan membandingkat nilai r hitung 

(correlation item total correlation) dengan r tabel dengan ketentuan degree of freedom 

(df) = n-2, dimana n adalah jumlah sampel. Kriteria untuk penilaian uji validitas adalah: 

r hitung > r tabel , maka pernyataan tersebut valid 

r hitung < r tabel , maka pernyataan tersebut tidak valid 
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3.6.1.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2011) reliabilitas sendiri sebenarnya adalah alat untuk mengukur 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal ketika jawaban responden terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengolahan data untuk pengujian ini 

menggunakan program komputer SPSS versi 16. Kriteria penilaian uji reliabilitas 

menurut Gozali (2005) adalah : 

1. Kuisioner dikatakan reliabel apabila hasil Alpha Cronbach lebih besar dari 

taraf signifikansi 60%. 

2. Sebaliknya kuisioner dikatakan tidak reliabel apabila hasil Alpha Cronbach 

kurang dari taraf signifikansi 60%. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kondisi data yang digunakan dalam 

penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan model analisis yang tepat. Dalam 

penelitian ini untuk mengolah data hasil penelitian. menggunakan Analisis Inferensial 

(kuantitatif) di mana dalam analisis tersebut menggunakan program SPSS. Analisis data 

dilakukan dengan bantuan Metode Regresi Linier Berganda, namun sebelum melakukan 

analisis regresi linier berganda digunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji 

normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, keputusan 

pembelian kualitas produk, harga, promosi dan lokasi mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau penyebaran 

data statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal (Ghozali, 2006).  
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Mendeteksi normalitas dapat dilihat dengan penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Adapun dasar 

pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut : 

1. Apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau pun grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas.  

2.  Pun sebaliknya, apabila data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.  

3.6.2.2 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variable independent (Ghozali,2006). Uji multikolinieritas adalah 

uji yang mengukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan/pengaruh antar variabel bebas 

melalui besaran koefesien korelasi (r). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolonieritas di dalam model regresi adalah dengan melihat matrik korelasi antar 

variabel independen. Dikatakan terjadi multikolinearitas jika koefesien korelasi antara 

variabel bebas lebih besar dari 0,60 dan dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika 

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

dilihat dari nilai VIF yaitu nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai toleransi tidak kurang 

dari 0,1, (Sarjono, 2013). 

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan satu ke pengamatan 

yang lain (Ghozali,2006). . Jika varians dari  residual satu pengamatan  ke  pengamatan 
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lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda disebut 

heteroskedstisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak 

terjadi  heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). 

Cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas  adalah dengan melihat grafik 

plot antara  nilai prediksi  variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan  melihat ada tidaknya 

pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y 

adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya) yang telah di studentized. Dasar analisisnya adalah:  

a. Apabila  terdapat  pola  tertentu,  seperti  titik-titik yang  ada membentuk  pola 

tertentu  (bergelombang,  melebar  kemudian menyempit),  maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.  

b. Apabila tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, (Sarjono, 

2013). 

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Model regresi merupakan model yang digunakan untuk menganalisis pengaruh dari 

berbagai variabel indeenden terhadap satu variabel dependen. Pada penelitian ini 

variabel bebas yang digunakan yaitu kualitas produk (X1), harga (X2), promosi (X3), 

dan citra merk (X4) berpengaruh terhadap keputusan pembelian (Y1). Model untuk 

regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 

  

Keterangan : 

Y   : Variabel terikat 
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a   : intercept 

X1, X2, X3, X4, X5  : Variabel bebas 

b1, b2, b3, b4, b5 : koefisien arah  regresi 

e   : standar eror 

3.6.3.1 Uji Signifikansi Parameter Individual ( Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi variasi hubungan antara variabel X dan Y, 

apakah variabel X1, X2, X3 benar-benar berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y 

(keputusan pembelian). Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel bebas 

(kualitas produk, harga, promosi, dan citra merk) terhadap variabel terikat (keputusan 

pembelian) berpengaruh secara parsial atau terpisah.  

Hipotesa yang akan digunakan dalam pengujian ini adalah:  

H0 : b1 = 0, artinya variabel-variabel bebas (kualitas produk, harga, promosi, dan citra 

merk) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat 

(keputusan pembelian).  

H1 : b1 ≠ 0, artinya bahwa variabel-variabel bebabs (kualitas produk, harga, promosi 

dan citra merk) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat (keputusan pembelian). 

3.6.3.2 Uji Signifikansi Simultan (F) 

Pengujian secara simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen memiliki pengaruh tingkat signifikan secara bersama-sama (simultan) 

terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% 

(0.05). Dasar pembuat keputusannya adalah : 

1. Membuat hipotesis dengan kasus pengujian F-test :  
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a) H0 : b1, b2, b3, b4 = 0 , artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel 

independen (kualitas produk, harga, promosi, dan citra merk) secara simultan 

terhadap variabel dependen (keputusan pembelian).  

b) H1 : b1, b2, b3, b4 > 0 , artinya ada pengaruh signifikan antara variabel 

independen (kualitas produk, harga, promosi, dan citra merk) secara simultan 

terhadap variabel dependen (keputusan pembelian).  

2. Menentukan F tabel dan F hitung dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau 

taraf signifikansi sebesar 5% (α = 0,05)  

a) Apabila F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan H1 diterima, yang artinya masing-

masing variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen  

b) Apabila F hitung < F tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya masing-

masing variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen.  

3.6.3.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R2 terletak pada antara 0 

sampai dengan 1. Semakin mendekati 1 berarti variabel bebas (kualitas produk, harga, 

promosi, dan citra merk) memiliki kontribusi yang besar terhadap variabel terikat 

(keputusan pembelian), sedangkan semakin mendekati 0 berarti variabel bebas (kualitas 

produk, harga, promosi, dan citra merk) semakin tidak memiliki kontribusi terhadap 

variabel terikat (keputusan pembelian). 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap 

jumlah variabel indpenden yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu 

variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut 
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berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh sebab itu digunakan 

nilai Adjusted R2 pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik karena Adjusted 

R2 dapat naik turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model 

(Ghozali, 2011) 
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3.7 Diagram Penelitian 
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Gambar 3.1 Diagram Penelitian 


