
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Metode pengumpulan sampcl

a. Populasi

Merupakan jumlah dari kcseluruhan obyck (individu-individu) yang

akan diwakili oleh sampcl, untuk ditcliti apa yang mcmpcngaruhi keputusan

responden dalam membeli asessorics hand phone di Dazzle seluler. Dalam

penelitian ini populasinya mclipuli :

-Semua masyarakat yang scdang membeli asessorics handphonc di

Dazzle seluler Yogyakarta.

-Konsumen yang membelanjakan uangnya dalam membeli asessorics

handphonc dalam sebulan kurang dari Rp 100.000,00 , Rp 100.000,00

- Rp 200.000,00 , lebih dari Rp 200.000,00

b. Sampcl

Sampcl merupakan bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak

diselidiki dan bias mewakili kcseluruhan populasi. Dengan mengacu pada

popolasi, maka sampcl yang diambil adalalah semua konsumen yang sedang

membeli asessorics handphonc di Dazzle seluler, Yogyakarta. Sampael yang

diambil sebanyak 100 orang konsumen dan sampling yang akan digunakan

dalam penelitian ini adalah accidental sampling, yaitu teknik sampling yang

dijadikan anggota sample adalah konsumen yang kebetulan bcrbelanja
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asessorics handphonc di Dazzle seluler, Yogyakarta. Maksudnya bahwa

sampcl yang diambil dari konsumen yang telah membeli lebih dari sekali di

toko yang sama, yakni di Dazzle seluler, Yogyakarta.

c. Defmisi Oprasional Variabcl

A. Asessorics handphonc merupakan pclcngkap dari handphonc itu

sendiri, dimana bersifat mclcngkapi dari suatu handphonc dan bersifat

penting untuk digunakan, karena disamping membcrikan tampilan

yang baik, juga sebagai syarat agar suatu handhponc dapat bcroperasi

dengan normal. Asessorics ini mcliputi : casing, batu battrcy, sarung

handphonc dan keypad.

B. Variabcl Indcpcndcn (variabcl produk)

- Flarga

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk

mendapatkan ascssories handphonc.

- Kualitas produk

Merupakan kesesuaian antara keinginan konsumen akan suatu produk

dengan kualitas atau kehandalan suatu produk.

- Jangka waktu garansi

Waktu dimana produk masih dalam jaminan dari toko apabila terjadi

kecacatan atau kcrusakan dan dapat dikembalikan untuk ditukarkan

dengan produk sejenis.
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- Variasi produk

Merupakan ragam atau banyaknya produk sejcnis dengan variasi

yang berancka ragam, sehingga konsumen Icbih bisa mcmilih apa

yang mcrcka kehendaki.

- Pelayanan

Scgala sesuatu yang dapat membantu konsumen pada saat bcrbelanja

dan tidak mengganggu kebebasan konsumen dalam mcmilih produk

yang dibutuhkan.

- Mcrck

Merupakan atribut yang melckat pada suatu produk yang juga

mencerminkan kualitas suatu produk tersebut dimata konsumen.

3.1.2 Metode pcnmimpulan data

a. Data Primer

Data primer didapatkan dari basil penelitian pada masing-masing

responden sebagai sampel dengan mengginakan komponcn-komponen yang

mempengaruhi motivasi dari responden. Data primer dipcroleh dari :

S Kuisioner

Yaitu membuat daftar pertanyaan yang relevan dengan faktor-

faktor yang berpengaruh kepada pcnclitan, yang dibagikan kepada

responden dan responden akan mengisi jawaban sesuai dengan
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pendapat masing-masing. Pembagian kuisioner dilakuakan di Dazzle

seluler, dengan membcrikan kuisioner kepada konsumen yang sedang

membeli asessorics hand phone.

-Bagian I bcrisi daftar pertanyaan menurut karakteristik konsumen

-Bagian II bcrisi daftar pertanyaan tentang pilihan atribut yang

memotivasi konsumen dalam membeli asessorics handphonc di

Dazzle seluler, Yogyakarta.

3.1.3 Metode Analisis Data

3.1.3.1 Analisis Dcskriptif

Digunakan untuk menganalisa data dengan cara membcrikan kctcrangan-

kcterangan dan penjclas-pcnjclas tentang obyek yang dibahas. Kctcrangan-

ketcrangan dan penjelas-pcnjelas ini berupa presentasi tentang hal-hal yang ada

hubungannya dengan motivasi konsumen yang berdasarkan pcrmasalahan.

3.1.3.2 Analisis statistik

Yaitu analisis yang berdasarkan perhitungan obyektif.

• Analisa Chi Square (kai kuadrat)

Analisis ini digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan pilihan

atribut yang memotivasi konsumen untuk membeli asessorics handphonc

di Dazzle seluler.
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Langkah-langkah pengujian yang dilakukan :

1. Menentukan formulasi hipotesis nihil (Ho) dan hipotesis alternative (Ha).

Wo : tidak ada perbedaan pilihan atribut yang memotivasi konsumen

dalam membeli asessorics handphonc di Dazzle seluler.

Ha: ada perbedaan pilihan atribut yang memotivasi konsumen

dalam membeli asessorics handphonc di Dazzle seluler.

2. Menentukan derajat kebebasan (dk) dengan rumus :

dk = (Ibaris-l)(Ikolom-l)

Kcmudian menentukan taraf signifikasi yang digunakan sebesar 5%.

3. Menentukan nilai chi square dengan rumus :

X2= yC/W?LL dan fli =Zbaris xIkolom
jh -

£data

4. Kcsimpulan, dengan membandingkan basil perhitungan pada langkah 2

dengan langkah 3 untuk kcmudian diambil kcsimpulan Ho diterima atau

ditolak.

• Ho diterima jika X2 hitung < X2 tabel, berarti tidak ada perbedaan

motivasi konsumen dalam membeli asessorics handphonc.

• Ho ditolak jika X2 hitung > X2 tabel, bcrarti ada perbedaan motivasi

konsumen dalam membeli asessorics handphonc.


