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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Daycinno 

cafe dan restro tepatnya di Jl. Tuanku Tambusai, Pasir Pengarayan Rokan Hulu. 

Waktu penelitian bulan Agustus 2017 sampai Februari 2018. 

Penelitian ini merupakan penilitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif 

dan menggunakan metode deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah : 

a.   Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Data ini diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner 

langsung kepada responden yang menjadi objek dalam penelitian ini. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari 

buku, jurnal, artikel dari internet, dan berbagai sumber lainnya. 

Dalam pengumpulan data ini penulis melakukan pengumpulan data dengan 

cara sebagai berikut : 

a. Kuesioner 

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara menyediakan 

daftar pernyataan atau pertanyaan yang akan penulis ajukan pada responden. 

3.1  Lokasi dan Waktu penelitian 

3.2  Jenis dan Sumber data 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 
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Khususnya pada pengunjung Daycinno cafe dan resto di Pasir Pengarayan 

Rokan Hulu. 

b. Wawancara 

Selain kuesioner, juga digunakan teknik wawancara untuk mendukung 

akurasi dan kelengkapan kuesioner tersebut. Wawancara juga digunakan 

untuk memperluas pandangan peneliti tentang data-data lain yang tidak 

terformulasi dalam kuesioner. Namun, akan memiliki implikasi strategi bagi 

perusahaan, sehingga layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Selain itu 

wawancara juga digunakan untuk melengkapi data yang terkumpul melalui 

kuesioner. 

1.4 Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2013 : 148). 

Pada penelitian ini yang dijadikan populasi adalah pengunjung 

Daycinno Cafe dan resto di Pasi Pengarayan Rokan Hulu, karena jumlah yang 

mengunjungi tidak diketahui secara pasti, sehingga populasi penelitian ini 

juga tidak diketahui secara pasti. Populasi adalah sekelompok subjek atau 

data dengan karakteristik tertentu. 
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b. Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karekteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2013 : 149). Metode dalam penelitian ini adalah 

non probability sampling dengan metode Accidental Sampling. Dalam non 

probability sampling anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama 

untuk menjadi anggota sampel (Singarimbun dalam Oktori, 2009). 

 Sedangkan metode Accidental Sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel secara kebetulan, siapa saja yang secara kebetulan 

bertemu dengan peneliti yang dapat digunakan sebagai sampel. 

 Karena populasi penelitian tidak diketahui secara pasti, menurut 

(Irawan, 1995 : 58) dalam Sukandarrumidi dan Haryanto (2014 : 24) 

menyatakan agar penelitian dapat dianalisis dengan statistik jumlah sampel 

yang diambil minimum 30 responden, dan ada pula yang menyarankan 

jumlah sampel minimum 100 responden. Jadi, dalam penelitian ini sampel 

yang diambil adalah 100 yang menjadi pengunjung Daycinno cafe dan resto 

Pasir Pengarayan, Rokan Hulu. 
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3.5  Metode Analisis Data 

a. Teknik Skala Pengukuran 

Untuk keperluan analisis, Penulis mengumpulkan dan mengelola data 

yang diperoleh dari kuisioner dengan cara memberikan bobot penilaian pada 

setiap jawaban pertanyaan berdasarkan skala likert (Sugiyono, 2012 : 86). 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Adapun bobot 

penilaian terhadap jawaban kuesioner adalah sebagai berikut : 

        Tabel 3.1 

Bobot Penilaian Jumlah Kuesioner 

Jawaban Score 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Kurang Setuju (KS) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

 

b. Uji Kualitas Data 

1) Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur  valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu item dikatakan valid jika nilai corrected item-total 

correlation lebih besar dibandingkan 0,3 seperti yang telah dijelaskan oleh 

Sugiyono dalam (Siregar, 2013 : 47) yang mengatakan bila kolerasi tiap 

faktor positif dan besarnya 0,3 ke atas maka faktor tersebut merupakan 
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construct yang kuat. Item kuesioner yang valid dapat dijadikan acuan untuk 

penelitian selanjutnya. 

2) Uji Reliabilitas 

Dalam (Siregar, 2013 : 5) reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh 

mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua 

kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur 

yang sama pula. Metode yang digunakan adalah Alpha Cronbach yaitu 

metode yang menghitung reliabilitas suatu tes yang mengukur sikap dan 

perilaku. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliable  dengan 

menggunakan teknik Alpha Cronbach bila koefisien reliabilitas (   ) > 0,6. 

3) Uji Normalitas 

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, 

independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak 

(Umar, 2008:79). Dengan asumsi apabila data menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah diagonal, berarti penyaluran data tersebut 

bersifat normal atau sebaliknya, jika data menyebar menjauhi garis diagonal 

dan tidak mengikuti garis diagonal berarti penyaluran data tersebut tidak 

normal.  
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c. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi 

yang diperoleh dapat menghasilkan estimator linear yang baik. Sebelum 

dilakukan analisa regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi 

klasik yang meliputi : 

1.  Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadi korelasi dari residual untuk 

melakukan pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang disusun 

menurut runtun waktu. Salah satu pengujian yang umum digunakan untuk 

menguji adanya autokorelasi adalah uji statistik Durabin Watson (DW test). 

Dalam penelitian ini keberadaan Autokorelasi diuji dengan Durabin Watson 

dengan rumus sebagai berikut : 

1) Jika angka D - W dibawah -2 berarti terdapat Autokorelasi positif. 

2) Jika angka D – W diantara -2 sampai 2 berarti tidak terdapat 

Autokorelasi. 

3) Jika angka D-W diatas -2 berarti terdapat Autokorelasi negatif 

Untuk menentuka n batas tidak terjadinya Autokorelasi dalam model 

regresi tersebut du<d< dimana du adalah batas dari nilai Durbin Watson 

sedangkan yang terdapat pada tabel uji Durbin Watson. Sedangkan d 

merupakan nilai d Durbin Watson dari perhitungan yang dilakukan. Model 

regresi tidak mengandung masalah Autokorelasio jika kriteria du < d < 2 – 

du terpenuhi (Suliyanto, 2011 : 125 dan 126). 
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2.    Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varience dan residual satu pengamatan ke pengamatan 

lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka terjadi Heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan 

melihat pola tertentu pada grafik dimana sumbu Y adalah yang telah 

diprediksikan dan sumbu X adalah residual yang telah di standardized. Dasar 

pengambilan keputusannya adalah : 

a. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola 

yang teratur (bergelombang, melebar, dan menyempit) maka telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.   Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel 

bebas atau tidak. Salah satu cara untuk menguji Multikolinieritas dalam 

model regresio adalah dengan melihat nilai TOL (Tolerance) dan Variance 

Inflation Factor (VIF) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya. Suatu model dikatakan memiliki kecenderungan adanya gejolak 

multikolinieritas adalah apabila memiliki VIF disekitar <10 dan nilai 

tolerance mendekati 1. 
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d. Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk pengujian hipotesis, data yang diolah dan dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis Regresi Linier Berganda. Analisis ini 

digunakan untuk membuat prediksi tentang seberapa besarnya pengaruh 

antara variabel independent (X) terhadap variabel dependen (Y). Dimana 

variabel X terdiri dari Kualitas produk, citra merek, dan Life style untuk Y 

adalah keputusan pembelian. Adapun bentuk model yang akan diuji dalam 

penelitian ini yaitu : 

Y = a +      +      +       e  

   Dimana : 

   Y  =  Keputususan pembelian 

a           =  Konstanta 

              =   Koefisien persamaan regresi predictor        

               =   Kualitas produk 

    =  Cita merek 

    =  Life Style 

e  =  Standar error. 

 

e. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis yang digunakan  dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linier berganda berdasarkan Uji Secara Parsial (Uji t), Uji 

Secara Simultan Uji (F), dan Uji Koefisien Determinasi (R
2
). 
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1. Uji Parsial ( Uji T ) 

Nilai T hitung digunakan untuk menguji pengaruh parsial (per variabel) 

variabel bebas terhadap variabel tergantungnya, kaidah pengujiannya jika  

         >        maka    diterima. Dan jika         <        maka 

   diterima (Siregar, 2013 : 306).  

Jika         >         dengan tingkat sig < α maka    diterima dan    

ditolak, artinya terdapat pengaruh antara kualitas produk, citra merek, dan life 

style terhadap keputusan pembelian pada Daycinno cafe dan resto di Pasir 

Pengarayan, Rokan Hulu. Jika          <        dengan sig α, maka    

diterima dan     ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh antara kualitas 

produk, citra merek, dan life style terhadap keputusan pembelian pada 

Daycinno cafe dan resto di Pasir Pengarayan, Rokan Hulu.  

2.   Uji Signifikan F ( Secara Simultan ) 

Uji F adalah uji yang digunakan untuk menguji dan menunjukkan 

apakah semua variabel independen (   :Kualitas produk;    : Citra merek; 

              yang dimasukkan kedalam model secara simultan atau 

bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Y: 

Keputusan pembelian). Kaidah pengujiannya jika          >        maka    

ditolak. Dan jika  F hitung  < Ftabel  maka  H0 diterima.  Jika Fhitung  > Ftabel 

dengan tingkat sig < α maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat  

pengaruh antara kualitas produk, citra merek, dan life style terhadap 

keputusan pembelian pada Daycinno cafe dan resto di Pasir Pengarayan, 

Rokan Hulu 
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        Jika Fhitung  < Ftabel  maka H0 diterima dan Ha ditolak, artinya tidak 

terdapat pengaruh antara kualitas produk, citra merek, dan life style terhadap 

keputusan pembelian pada Daycinno cafe dan resto di Pasir Pengarayan, 

Rokan Hulu. 

3.  Uji Koefesien Determinasi ( R
2
) 

Koefesien determinasi (R
2
) dimaksud untuk mengetahui tingkat 

ketepatanyang paling baik dalam analisa regresi, hal itu ditunjukkan oleh 

besarnya koefesien determinan (R
2
) antara 0 sampai 1. Jika koefesien 

determinan 0 (nol) berarti variabel indevenden sama sekali tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Apabila koefisien determinan semakin 

mendekati 1 maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Dari determinan (R
2
) ini dapat diperoleh suatu 

nilai untuk mengukur besarnya sumbangan dari beberapa variabel X terhadap 

variasi rank turunnya varuabel Y yang biasa dinyatakan dalam persentase. 

R Interpretasi 

0 

0,1 – 0,2 

0,21 – 0,40 

0,41 – 0,60 

0,61 – 0,80 

0,81 – 0,99 

1 

Tidak Berkorelasi 

Sangat Rendah 

Rendah 

Agak Rendah 

Cukup 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

 


