
31 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana peneliti 

melakukan penelitian. Adapun lokasi dalam melakukan penelitian ini di 

Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan objek 

penelitian adalah konsumen atau masyarakat di wilayah tersebut. Penelitian 

ini dimulai pada bulan Maret 2018 sampai dengan selesai. 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Menurut Umar (dalam Noor W. dan Ikasari, 2014), data primer 

adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau 

perseorangan, seperti dari pengisian kuesioner yang dilakukan oleh 

peneliti. 

2. Data Sekunder 

Menurut Sugiono (2011), data sekunder merupakan data penelitian 

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui orang lain atau 

dokumen. 
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3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2011), teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian 

adalah mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. 

Adapun teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah : 

1. Kuesioner 

Kuesisoner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab oleh responden (Sugiyono, 2011). Pertanyaan 

pada angket berpedoman pada indikator-indikator variabel, pengerjaannya 

dengan memilih salah satu alternative jawaban yang telah disediakan. 

Setiap butir pertanyaan disertai lima jawaban dengan menggunakan skala 

skor nilai. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 

dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono, 2008). Data dokumentasi merupakan data pendukung agar 

memperkuat keilmiahan penelitian ini. 

 

3.4. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011), populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
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ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen 

yang membeli produk mie sagu di Kecamatan Tebing Tinggi yang 

jumlahnya tidak diketahui. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan populasi yang 

karakteristiknya hendak diteliti, dan dianggap bisa mewakili keseluruhan 

populasi. Menurut Sugiyono (2011), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Misalnya, karena ada 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti bisa menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi tersebut.  

Dalam penelitian ini, jumlah sampel diambil 100 responden. Hal 

ini disebabkan jumlah konsumen yang membeli produk mie sagu di 

Kecamatan Tebing Tinggi tidak diketahui. Selanjutnya teknik yang 

digunakan dalam menetukan sampel adalah Accidental Sampling. Menurut  

Sugiyono (2011), Accidental Sampling adalah cara pengambilan sampel 

dari anggota populasi secara kebetulan. 

 

3.5. Analisis Data 

Analisis data menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2009) adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.  
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1. Skala Pengukuran 

Untuk mengukur tanggapan dan pendapat dari responden dalam 

penelitian ini, maka penulis menggunakan metode Skala Likert. Skala 

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Setiap pertanyaan mempunyai 5 alternatife jawaban, maka untuk 

itu peneliti menempatkan nilai (bobot) pada setiap masing-masing 

alternative jawaban yang dipilih. Adapun nilai pada setiap alternative 

jawaban ialah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Alternatif Jawaban 

 

No. Altenatif Jawaban Skor 

1 Sangat Setuju 5 

2 Setuju 4 

3 Netral 3 

4 Tidak Setuju 2 

5 Sangat Tidak Setuju 1 

 

2. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis tentang karakteristik dari suatu 

keadaan yang diteliti. Analisis ini menggambarkan data-data respnden 

seperti jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. 

3. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif adalah analisis yang digunakan untuk 

menganalisis data yang diperoleh dari daftar pertanyaan berupa kuesioner 

kedalam bentuk angka-angka dan perhitungan dengan metode statistik. 
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3.6. Metode Pengujian Data 

a. Uji Kualitas Data 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid 

atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang 

kurang valid berarti memiliki validitas rendah (Arikunto, 2010). 

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidak 

suatu kuesioner. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan 

nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n – 2 

dengan alpha 0,05, dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Ghozali, 

2013)  

2. Uji Realibilitas 

Menurut Sugiyono (2012), “ instrumen yang reliabel adalah 

instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek 

yang sama, akan menghasilkan data yang sama”. 

Adapun kriteria pengambilan keputusan untuk uji reliabelitas 

adalah dengan melihat nilai cronbach’s alpha (α) untuk masing-masing 

variabel. Dimana suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan 

nilai cronbach’s alpha > 0,60. 
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b. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau penyebaran data statistic pada sumbu 

diagonal dari grafik distribusi normal. 

Pengujian normalitas dalam penelitian ini digunakan dengan 

melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi 

kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif data 

normal. Sedangkan dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas 

data adalah : 

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

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dimaksud untuk menguji apakah dalam 

model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna 

diantara variabel bebas dan tidak. Jika dalam model regresi yang 

terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel 
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bebas maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala 

multikolinearitas (Suliyanto, 2011). 

Dalam penelitian ini teknik untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinearitas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai 

tolerance (TOL) dan Variance Inflation Factor (VIF). Tolerance 

mengukur variabilitas variabel bebas terpilih yang tidak dijelaskan 

untuk variabel bebas lainnya. Jika nilai tolerance yang rendah sama 

dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 1 / tolerance). Nilai cutoff 

yang sering dipakai untuk menjelaskan adanya multikolinearitas adalah 

nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dimaksud untuk melihat apakah ada 

varian variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan). Cara 

untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot. Jika ada pola tertentu, 

maka mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya 

jika titik-titik menyebar secara acak berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Suliyanto, 2011). 

4. Uji Outokorelasi 

Outokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi 

antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut 

waktu (times-series) atau ruang (cross section), (Suliyanto, 2011). 
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Untuk mengetahui adanya outokorelasi, biasanya dipakai uji Durbin-

Watson. 

1. Jika angka D-W < 1,206 maka terdapat outokorelasi positif. 

2. Jika angka D-W berada diantara 1,206 – 1,55 maka hasil yang 

diperoleh adalah tanpa kesimpulan. 

3. Jika angka D-W berada diantara 1,55 – 2,450 maka tidak terdapat 

outokorelasi. 

4. Jika angka D-W berada diantara 2,450 – 2,794 maka hasil yang 

diperoleh adalah tanpa kesimpulan. 

5. Jika angka D-W > 2,794 maka terdapat outokorelasi negatif. 

c. Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk menganalisa data peneliti mengunakan metode regresi liier 

berganda, yaitu suatu metode statistic yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel bebas dan terikat yang dibantu dengan 

menggunakan program SPSS. Analisis regresi linier berganda memberikan 

kemudahan bagi pengguna untuk memasukkan labih dari satu variabel. 

Adapun persamaan yang ditujukan ialah : 

Y = a + b1X2 + b2X2 + b3X3 + b4X4  + e 

Dimana : 

Y  = Perilaku Konsumen 

a  = Konstanta 

X1  = Budaya 

X2  = Sosial 

X3  = Pribadi 
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X4  = Psikologis 

b1 b2 b3 b4 = Koefisien Regresi (Parsial) 

e  = Tingkat Kesalahan (eror) 

d.  Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam peelitian ini menggunakan uji t dan uji 

F. Menurut Suliyanto (2011), uji t digunakan untuk menguji pengaruh 

secara parsial (per variabel) terhadap variabel tergantungnya. Sedangkan 

uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara 

bersama-sama terhadap variabel tergantungnya. Adapun kiteria pengujian 

yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut : 

a. Ho diterima dan Ha ditolak apabila sig t > 0,05. Artinya variabel bebas 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tersebut. 

b. Ho ditolak dan Ha diterima apabila sig t < 0,05. Artinya variabel bebas 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. 

1. Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui apakah masing-

masing variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Pegujian 

dilakukan dengan membandingkan antara nilai t-hitung masing-masing 

variabel bebas dengan t-tabel, dan dengan taraf kesalahan 5% dalam arti 

(α=0,05). 

Apabila nilai t-hitung > t-tabel, maka variabel bebasnya 

memberikan pengaruh yang positif terhadap variabel terikat. Dalam 

pengukuran masing-masing variabel, peneliti membuat daftar 

pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh responden. Jawaban 
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tersebut bersifat kualitatif (dalam bentuk jawaban). Dan untuk 

keperluan dalam penelitian ini, maka data tersebut akan diubah dan 

diolah menjadi data kuantitatif (dalam bentuk angka). 

2. Uji Simultan F (Uji F) 

Uji F pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan apakah 

semua variabel independent atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara besama-sama. Adapun langkah-langkah 

pengujian adalah sebagai berikut : 

1. Titik presentase distribusi f untuk probabilitas = 0,05 

2. Derajat keterbatasan f-tabel (a,n,n-k-1) 

a = 0.05 

k = Jumlah variabel bebas 

n = Jumlah sampel 

3. Menentukan kriteria pengujian 

HO ditolak apabila f-hitung > f-tabel 

HA ditolak apabila f-tabel < f-hitung 

4. Menentukan dengan rumus : 

  
  

 
(    )(     )

  

Dimana : 

R² = Koefisien determinasi berganda 

n   = Jumlah sampel 

k   = Jumlah variabel bebas 
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Kesimpulan : 

Apabila f-hitung < dari f-tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. 

Artinya tidak ada pengaruh secara simultan. 

Apabila f-hitung > dari f-tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. 

Artinya ada pengaruh secara simultan. 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi merupakan besarnya kontribusi variabel 

bebas terhadap variabel tergantungnya. Semakin tinggi koefisien 

determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam 

menjelaskan variasi perubahan pada variabel tergantungnya (Suliyanto, 

2011). 

Menurut Suliyanto (2011), koefisien determinasi memiliki 

kelemahan, yaitu bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan 

dalam model regresi dimana setiap penambahan satu variabel bebas dan 

jumlah pengamatan dalam model akan meningkatkan R Square (R
2
) 

meskipun variabel yang dimasukkan tersebut tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel tergantungnya. Untuk mengurangi 

kelemahan tersebut maka digunakan koefisien determinasi yang telah 

disesuaikan, Adjust R Square (R
2
adj). 

 


