
41 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan PT. Gita Riau Makmur kota Pekanbaru pada Januari 

sampai Maret 2019. 

3.2  Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Data Primer 

Menurut Mustafa (2013) menyatakan bahwa data primer merupakan data 

yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti dari 

sumbernya (subjek penelitian). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tanggapan responden yang diperoleh melalui kuesioner tentang Harga 

Kualitas Produk, Layanan Purna Jual dan Keputusan Pembelian pada kendaraan 

niaga merek Hino Dutro. Data penelitian dari penelitian ini diperoleh dari 

kuesioner yang diisi oleh responden yang meliputi identitas dan juga tanggapan 

dari responden yang menggunakan kendaraan niaga merek Hino Dutro. 

3.2.2 Data Sekunder 

Menurut Mustafa (2013) data skunder adalah data yang telah dikumpulkan 

oleh pihak lain, dan telah terdokumentasikan sehingga peneliti tinggal menyalin 

data tersebut untu kepentingan penelitiannya. 

Adapun data yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini data seluruh 

masyarakat kota pekanbaru dan juga data survei yang dilakukan oleh peneliti pada 
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masyarakat kota pekanbaru yang menggunakan produk kendaraan niaga merek 

Hino Dutro  serta literatur yang relevan seperti jurnal, buku referensi,dan lain-lain 

yang dianggap perlu dalam penelitian ini. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Menurut Mamang dan Sopiah (2010) menyatakan bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi atas subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.  

Adapun populasi yang memenuhi syarat dalam penelitian ini adalah seluruh 

masyarakat Kota Pekanbaru yang melakukan pembelian produk Hino Dutro Pada 

2018 berjumlah 464 jiwa 

3.3.2 Sampel  

Menurut Mamang dan Sopiah (2010) menyatakan bahwa sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi 

besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi. 

Pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik 

Slovin, menurut Sugiyono (2011). Adapun penelitian ini menggunaan rumus 

Slovinkarena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus representative agar hasil 
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penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan 

tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan 

sederhana. 

Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut: 

  
 

       
 

 Keterangan: 

 n = Ukuran sampel/jumlah responden 

 N = Ukuran populasi 

E = Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang 

masih bisa ditolelir, e=0.1 

Dalam rumus Slovin ada ketentuan sebagai berikut: 

Nilai e = 0.1 (10%) untukpopulasi dalam jumlah besar 

Nilai e = 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil 

Jadi rentang sampel yang dapat diambil dari teknik Slovin adalah antara 10-

20% dari populasi penelitian. 

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 410 jiwa, sehingga 

persentase kelonggaran yang digunakan adalah 10% dan hasil perhitungan dapat 

dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka untuk mengetahui sampel 

penelitian, dengan perhitungan sebagai berikut: 
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n = 
   

           
 

n = 
   

    
 

n= 82.26950 maka dibulatkan menjadi 82 responden. 

Berdasarkan perhitungan diatas sampel yang menjadi responden dalam 

penelitian ini disesuaikan menjadi sebanyak 82 orang dari jumlah seluruh 

masyarakat kota pekanbaru yang datang dan melakukan pembelian di PT Gita 

Riau Makmur. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pengolahan data dan 

untuk hasil pengujian yang lebih baik.  

Pengambilan sampel ini dilakukan dengan tekhnik accidental sampling. 

Menurut Sugiyono (2011) Accidental sampling adalah tekhnik penentuan sample 

berdasarkan kebetulan, yaitu konsumen secara incedental/kebetulan bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sample, bila dipandang orang yang 

kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011), pengumpulan data dapat 

dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat 

dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada settingalamiah (natural setting)/ 

survei atau lain-lain.Bila dilihat dari sumber data, maka pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer dan sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara 

atau teknik pengumpulan data, maka teknik-teknik pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan wawancara, kuesioner, observasi, dan gabungan ketiganya.  
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Pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan 

dengan peneliatian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini antara lain: 

3.4.1 Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2011) Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Mengumpulkan data dengan mengirirm 

pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden, dilakukan dengan menyebar 

formkuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang meliputi variabel 

penelitian kepada yang datang dan melakukan pembelian di PT Gita Riau 

Makmur Penggunaan kuesioner bertujuan untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan serta mendukung penelitian. Kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner dengan model Skala Likert.  

Seperti yang telah dikemuakan oleh Sugiyono (2011) Skala Likert 

digunakan untuk mengungkap sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dalam Skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Jawaban atas setiap item instrument yang menggunakan Skala Likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai dengan negative. Untuk mengukur variabel 

diatas digunakan Sakala Likert sebanyak lima tingkat sebagai berikut: 
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a. Sangat setuju (SS) 

b. Setuju (S) 

c. Netral (N) 

d. Tidak setuju  (TS) 

e. Sangat tidak setuju (STS) 

Setiap poin jawaban memiliki skor berbeda-beda, yaitu untuk jawaban SS 

memiliki skor 5, jawaban S memiliki skor 4, jawaban N memiliki skor 3, jawaban 

TS memiliki skor 2, dan jawaban STS memiliki skor 1.  

Metode ini digunakan agar peneliti dapat mengetahui dan memiliki data 

mengenai penilaian yang diberikan oleh setiap masyarakat yang untuk selanjutnya 

dapat ditarik kesimpulan. 

3.5     Teknik Analisis data  

3.5.1 Analisis Kuantitatif 

Menurut Sugiyono (2011) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.Teknik pengambilan 

sampel biasanya dilakukan secara acak (random sampling), pengumpulan data 

berdasarkan instrument penelitian, analisis dan bersifat kuantitatif/statistic dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

 

. 
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3.6 Uji Kualitas Data  

3.6.1 Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2012), Uji validitas digunakan untuk mengukur sah 

atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatan valid jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut  

Menurut Sugiyono (2011), Uji validitas dilakukan unutk menguji apakah 

jawaban dari kuesioner dan responden benar-benar cocok untuk digunakan dalam 

penelitian ini atau tidak. Adapun kriteria pengambilan keputusan uji validitas 

untuk setiap pertanyaan adalah nilai corrected item to Total corelation rhitung  harus 

berada diatas 0.3. hal ini dikarenakan rhitung lebih kecil dari 0.3 berartti item 

tersebut memiliki hubungan yang lebih rendah dengan item item pertanyaan 

lainnya dari variabel yang diteliti, sehingga item tersebut dinyatakan tidak valid. 

3.6.2 Uji Reliabilitas  

Menurut Ghozali (2012) Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari ariabel atau konstruk.Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari watu ke waktu. 

Pengukuran reliabilitas dilakukan one shoot atau pengukuran sekali saja 

kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi 

antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas 

dengan uji statistic Cronbach Alpha (α)  
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Menurut Ghozali( 2012) Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel 

jika memberikan nilai Cronbach Alpha>0,6. 

3.7 Uji Asumsi Klasik 

Pada penelitian ini juga akan dilakukan beberapa uji asumsi klasik terhadap 

model regresi yang telah diatur dengan menggunakan program SPSS. Uji asumsi 

klasik ini meliputi : 

3.7.1 Uji Normalitas 

Menurut Suliyanto (2011) berpendapat bahwa, uji normalitas dimaksudkan 

untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi 

berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan 

yaitu uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. 

Menurut Suliyanto (2011) Uji normalitas menggunakan uji statistik non-

parametrik Kolmogorov-Smirnov merupakan uji menggunakan fungsi distribusi 

kumulatif. Nilai residual terstandarisasi berdistribusi normal jika K hitung < K 

tabel atau Sig. > alpha. 

3.7.2 Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2012) Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara 

variabel independen Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam 

regresi maka dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor(VIF). 
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Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 

1/tolerance). Nilai cut offyang umum dipakai untuk menunjukkan tingkat 

multikolinearitas adalah nilai tolerance     atau sama dengan nilai      

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Umar (2008) Pengujian ini dilakukan dengan melihat pola tertentu 

pada grafik dimana sumbu Y adalah yang diperidiksi dan sumbu X adalah residual 

(Y prediksi – Y sesunggunya ) yang telah distandarkan. Dasar pengambilan 

keputusannya adalah jika pola tertentu seperti titik-titik membentuk suatu pola 

yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit) maka terjadi 

Heterokedatisitas.Dan jika tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar 

diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y maka tidak terjadi 

heterokedasitas. 

3.7.4 Uji Autokorelasi  

Menurut Ghozali (2012), uji autokorelasi merupakan korelasi pada tempat 

yang berdekatandatanya yaitu cross sectional. Autokorelasi  merupakan korelasi 

time series(lebih menekankan pada dua data penelitian berupa data rentetan 

waktu). Cara mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi adalah dengan 

menggunakan nilai DW (Durbin Watson) dengan kriteria pengambilan jika D-W 

sama dengan 2, maka tidak terjadi autokorelasi sempurna sebagai rule of 

tumb(aturan ringkas), jika nilai D-W diantara 1.5 – 2,5 maka tidak mengalami 

gejala autokorelasi. 
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Cara mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi adalah dengan 

menggunakan nilai DW (Durbin Watson) dengan kriteria pengambilan jika D-W 

sama dengan 2, maka tidak terjadi autokorelasi sempurna sebagai rule of tumb 

(aturan ringkas), jika nilai D-W diantara 1.5 – 2,5 maka tidak mengalami gejala 

autokorelasi. 

a. Jika DW di bawah -2, maka terdapat autokorelasi positif.  

b. Jika DW diantara -2 sampai 2, maka tidak terdapat autokorelasi.  

c. Jika DW di atas 2, maka terdapat autokorelasi negatif.  

3.7.5 Analisis Regresi Linear Berganda 

Menurut Sugiyono (2012) analisis linear berganda adalah analisis yang 

dilakukan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua atau lebih variabel 

independen terhadap variabel dependen. Rumus yang digunakan dalam metode 

analisis regresi berganda adalah: 

 Y = a + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3  + e 

 Keterangan: 

 Y      = keputusan Pembelian 

 a    = Konstanta  

 b1  =Koefisien regresi Harga 

 b2    = Koefisien regresi Kualitas Produk 

 b3    =Koefisisen Regresi Layanan Purna Jual 
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 X1    = Variabel Harga 

 X2    = Variabel Kualitas Produk 

 X3    = Variabel Layanan Purna Jual 

 e       = Faktor pengganggu atau Error 

3.8 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis bertujuan untuk memastikan apakah variabel bebas yang 

terdapat dalam persamaan regresi secara individual atau secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap nilai variabel terikat. 

3.8.1 Uji t (uji parsial) 

Menurut Ghozali (2012), Uji t digunakan untu menguji signifikansi 

hubungan antara variabel independen (X1) Harga, (X2) Kualitas Produk (X3) 

Layanan Purna Jual  dan variabel (Y) Keputusan Pembelian sacara parsial atau 

dapat dikataan uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel 

dependen. 

Pengujian setiap koefisien regresi dikatakan signifikan bila nilai mutlak 

thitung> ttabel atau nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 (tingkat 

kepercayaan yang dipilih) maka hipotesis nol (H0) ditolak dan (Ha) diterima dan 

sebaliknya.  
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a. Apabila thitung:>ttabel  atau Sig< αmaka: 

H0 ditolak,Ha diterima artinya terdapat pengaruh secara parsial antara harga, 

kualitas produk dan layanan purna jual terhadap keputusan pembelian. 

b. Apabila thitung<ttabel atau Sig>α maka: 

H0 diterima, Ha ditolak artinya tidak terdapat pengaruh secara parsial antara 

harga, kualitas produk dan layanan purna jual terhadap keputusan pembelian. 

3.8.2 Uji F (Uji Simultan) 

Menurut Ghozali(2012), Uji F pada dasarnya menunjukkan apaah semua 

variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel terkait. 

a. Apabila fhitung:>ftabel  atau Sig< αmaka: 

H0 ditola,Ha diterima artinya terdapat pengaruh secara simultan antara harga, 

kualitas produk dan layanan purna jual terhadap keputusan pembelian. 

b. Apabila fhitung<ftabel atau Sig>α maka: 

H0 diterima, Ha ditolak artinya tidak terdapat pengaruh secara simultan antara 

harga, kualitas produk dan layanan purna jual terhadap keputusan pembelian. 

3.9 Uji Korelasi dan Koefisien Determinasi 

Menurut Suharyadi dan Purwanto (2009), Uji koefisien korelasi digunakan 

untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel dependen dan variabel 

indenpenden. Semakin besar nilai koefisien korelasi, menunjukkan semakin 

eratnya hubungan antara variabel, dan sebaliknya.  
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Menurut Ghozali (2012) koefisien determinasi (R2) merupakan alat untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen.Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu.Nilai 

R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.Dan sebaliknya jika nilai 

yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-

variabeldependen. 

Untuk menentukan keeratan dari hubungan atau korelasi antar variabel, dapat 

di lihat pada ketentuan di bawah ini: 

1. 0 < R ≤ 0,10, Korelasi sangat rendah/lemah sekali 

2. 0,20 < R ≤ 0,40, Korelasi rendah/lemah tapi pasti 

3. 0,40 < R ≤ 0,70, Korelasi yang cukup berarti 

4. 0,70 < R ≤ 0,90, Korelasi yang tinggi, kuat 

5. 0,90 < R ≤ 1,00, Korelasi sangat tinggi, kuat sekali, dapat diandalkan 

6. R = 1, Korelasi Sempurna. 

 

 

 

 

 

 


