
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada CV.Jadi Cemerlang Jaya Pekanbaru

yang terletak di jl. Soekarno hatta (Arengka)  No. 28 Pekanbaru. Adapun waktu

penelitian ini dimulai dari bulan agustus sampai September 2014

3.2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan

customer CV. Jadi Cemerlang Jaya Pekanbaru dan pemilik sepeda motor

matic merek Yamaha.

b. Data Sekunder yaitu data yang tersedia, didokumentasikan atau yang telah

dipublikasikan antara lain meliputi gambaran umum CV. Jadi Cemerlang

Jaya Pekanbaru Serta data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.3. Teknik dan Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kuesioner yaitu pengumpulan data dengan membuat beberapa daflar

pertanyaan yang menjadi objek pembahasan dengan beberapa aspek yang

terkait di dalamnya.

b. Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dan
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dokumen-dokumen yang ada, atau catatan-catatan yang tersimpan baik

berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya yang

relevan dengan objek penelitian tersebut.

3.4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah penjualan tahun 2013 yang membeli

sepeda motor matic merek Yamaha pada .Jadi Cemerlang Jaya tahun 2013. Dari

tahun tersebut diperoleh populasi yang sudah membeli sepeda motor matic

berjumlah 858 orang.

Adapun sampel dalam penelitian adalah jumlah dari populasi konseumen

yang membeli produk sepeda motor merek Yamaha pada CV. Jadi Cemerlang

jaya di pekanbaru ditetapkan sebagai sampel melalui Accidental Sampling, yaitu

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang secara kebetulan

bertemu  dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang

ditemui itu cocok sebagai sumber data(Sugiono, 2009:122).

Untuk mengetahui jumlah sampling yang digunakan dalam penelitian ini

penulis menggunakan rumus Slovin.

n =
21 Ne

N



Dimana :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Tingkat kesalahan

Sebagai penelitian sosial dan dengan jumlah populasi yang besar, maka



kemungkinan terjadinya kesalahan atau bias dalam penelitian sangat besar.

Dengan pertimbangan tersebut maka penelitian ini menggunakan taraf

kepercayaan sebesar 90%. Atau dengan kata lain kesalahan penelitian yang dapat

diterima sebesar 10 persen (x = 10%).

Sampel responden untuk konsumen pemilik sepeda motor matic

n =
)1.0(8581

858
2

n =
58,9

858

n =  =89,561  (90 orang responden)

Kemudian untuk menentukan siapa yang akan dijadikan sampel dilakukan

dengan metode accidental sampling, yaitu para pemilik sepeda motor Matic merek

Yamaha yang bertemu dengan peneliti di lokasi penelitian.

3.5. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-

pertanyaan pada kuesioner, yang harus dibuang atau diganti karena

dianggap tidak relevan.

b. Uji Reliabilitas

Data yang diperoleh harus menunjukkan hasil yang stabil dan

konsisten bila dilakukan pengukuran kembali terhadap objek yang sama.

Untuk mengetahui konsistensi dari data dilakukan dengan uji rehabilitas

konsistensi internal (Sugiono, 2009). Pengujian dilakukan dengan cara



mencobakan instrument sekali saja, kemudian data yang diperoleh

dianalisis dengan teknik tertentu,dalam hal ini teknik yang digunakan

adalah teknik Alpa Cronbach.Suatu variabel dikatakan reliabel jika

memberikan mial Cronhach Alpa > 060 (Ghozali, 2003).

c. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model

regresi variabel bebas dan variabel terikat memiliki data yang berdistribusi

normal atau tidak. Menurut Sugiono (2009), bahwa “model yang paling

baik adalah apabila datanya berdistribusi normal atau mendekati normal.

Jika data menyebar disekitar gar's diagonal dan mengikuti arah diagonal,

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, jika data

menyebar jauh dari garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi

asumsi normalitas.

3.6. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik perlu dilakukan untuk memastikan bahwa alat uji

statistik regresi linier berganda dapat digunakan atau tidak.

a. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas dipergunakan untuk mengetahui ada tidaknva

variable bebas yang memiliki kemiripan dengan variabel bebas lainnva

dalam suatu model yang dapat menyebabkan terjadinya korelasi yang

sangat kuat antara variabel bebas tersebut.Untuk mendeteksi adanya

multikolineritas pada suatu model dapat dilihat dari nilai Variance

Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF tidak lebih dari lima maka model



regresi dapat dikatakan terbebas dan multikolinentas. Sebaliknya, bila nilai

VIF lebih besar dan lima maka model regresi diduga mempunyai

persoalan multikolineritas. (Ghozali, 2003)

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi

perbedaan variasi residual suatu periode pengamatan ke periode

pengamatan yang lain, atau gambaran hubungan antara nilai yang

diprediksi dengan standardized delete residual nilai tersebut.

Heteroskedastisitas dapat diuji dengan menggunakan metode grafik, yaitu

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu yang tergambar pada grafik.

Jika pola titik-titik yang terbentuk membentuk pola teratur (bergelombang,

melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas

pada model regresi. Sebaliknya, jika tidak terbentuk pola yang jelas

dimana titik-titik menyebar diatas dan, di bawah angka nol pada sumbu Y,

maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2003)

c. Uji Autokorelasi

Untuk mengdiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model

regrasi dilakukan melalui uji Durbin Watson. Jika dl > d > 4-du, maka

dikatakan tidak ada autokorelasi (Ghozali, 2003).

3.7. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini,

penulis menggunakan metode regresi linier berganda, yaitu analisis tentang

hubungan antara variabel dependen dengan dua atau lebih variabel indevenden



(Arikunto, 2006:296) seperti dikutip dalam Senizeirina (2009).

Hubungan antara variabel devenden dengan variabel indevenden ditujukan

dengan persamaan:

eXbXbXbXbaY  44332211

Dimana Y= Minat Konsumen

a = Konstanta

b1,b2,b3,b4 = Koefisien Regresi

1X = Kualitas

2X = Harga

3X = Merek

4X = Desain

Oleh karena ada yang didapat dani penelitlan bersifat kualitatif, maka data

yang bersifat kualitatif itu diberi skala sehingga menjadi data-data yang bersifat

kuantitatif  Kategori yang digunakan berdasarkan skala likert, dimana responder

diminta untuk menjawab pertanyaan dengan nilai yang telah ditetapkan sebagai

berikut:

a. Sangat setuju (SS)dlberi nilai 5

b. Setuju (S) diberi nilai 4

c. Netral (N) dibeni nilai 3

d. Tidak setuju (TS) diberi nilai 2

e. Sangat tidak setuju (STS) diberi nilai 1



3.8. Pengujian Hipotesis

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis ini maka terlebih dahulu

dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara menyeluruh atau simultan

(Uji F). Dan secara parsial (Uji t) yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Uji Simultan ( Uji F )

Untuk pengujian-pengujian variabel independen secara bersamaan

digunakan statistik Uji F (F-test) dilakukan untuk melakukan apakah

model pengujian hipotesis yang dilakukan tepat.

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel secara

bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen. Analisis uji F ini

dilakukan dengan membandingkan hitungF dengan tabelF dengan tingkat

kepercayaan alpha yang ditentukan adalah 10% membandingkan hitungF

dengan tabelF yaitu apabila hitungF >, tabelF atau valueP < a, maka Ho ditolak

dan Ha diterima. Berarti bahwa variabel independen secara bersamaan

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila

hitungF < tabelF atau valueP > a, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hasilnya

tidak signifikan yang berarti bahwa variabel independen tidak mempunyai

pengaruh terhadap variabel dependen (Hartono, 2010)

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji atau membandingkan rata nilai

sesuatu sampel dengan nilai lainnya. Uji t dilakukan untuk mengetahui

apakah semua variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan

terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan tingkat yang



ditentukan adalah 95 % dengan tingkat signifikan sebesar 0,5 % dan

degree of freedom (df) n - k membandingkan hitungt dengan tabelt maka Ho

ditolak dan Ha diterima. Berarti bahwa variabel independen mempunyai

pengaruh bermakna terhadap variabel independen tidak mempunyai

pengaruh terhadap variabel dependen (Hartono, 2010)

c. Koefisien Determinan

Koefisien determinan (R) adalah sebuah koefisien yang

menunjukkan seberapa besar persentase variable-variabel independen.

Semakin besar koefisien determinatinya, maka semakin baik variabel

independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian

regresi yang dihasilkan baik untuk mengistemasi nilai variabel dependen.

(Hartono 2010)


