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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis Dan Objek Penelitian 

3.1.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data penelitian 

ini yaitu data primer (wawancara & kuesioner terstruktur) dan data 

sekunder (studi kepustakaan, jurnal, literatur, serta penelusuran internet). 

Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan 

sekaligus menjawab permasalahan yang terjadi pada masa sekarang. 

(Mohammad Ali 1982:120) 

Penelitian ini merupakan penelitian yang mendiskripsikan suatu 

gejala atau fenomena yang terjadi untuk mengetahui pengaruh generasi 

langgas dalam menentukan keputusan pembelian pada batik di era digital, 

dengan persepsi variabel diantaranya : Kualitas, Inovasi, Harga, Serta 

Promosi. 

3.1.2. Objek Penelitian 

Objek pada penelitian ini adalah generasi langgas yang melakukan 

pembelian Batik Pekalongan di era digital. 

3.2. Definisi Dan Operasionalisasi Variabel 

 Menurut Sugiyono (2011:60), variabel penelitian pada dasarnya adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
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dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat 

membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan 

variabel yang sama.  

Dalam penelitian ini digunakan variabel-variabel yaitu: Kualitas, 

Inovasi, Harga, Serta Promosi sebagai variabel dependen (X) dan Keputusan 

Pembelian sebagai variabel independent (Y), dengan dijelaskan pada tabel 3.1. 

Operasionalisasi Variabel. 

Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel 

Variabel  Definisi Indikator 

Kualitas (X1) adalah kemampuan sebuah 

produk dalam memeragakan 

fungsinya (Kotler dan 

Amstrong, 2012) 

1. Durability (daya tahan) 

2. Conformance to 

specifications 

(kesesuaian dengan 

sepesifikasi) 

3. Features (fitur) 

4. Aesthetics (estetika) 

5. Perceived Quality 

(kesan kualitas) 

Inovasi (X2) merupakan  bagian dari  

kerangka  kerja  yang  

menghubungkan  aspek  budaya  

perusahaan  dengan kemampuan 

berinovasi serta meningkatkan 

kinerja perusahaan melalui 

keputusan membeli konsumen 

(Charles, et. al, 2012) 

1. Produk baru bagi dunia 

2. Lini produk baru 

3. Tambahan pada lini 

produk yang telah ada 

4. Perbaikan produk yang 

telah ada 

 

Harga (X3) merupakan  pernyataan  nilai  

dari  suatu  produk  (a  statement  

of  value).  Hargaadalah  apa  

yang  dibayar  seseorang  untuk  

apa  yang  diperolehnya  dan  

nilainya dinyatakan dalam mata 

uang (Wijaya, 2006:97).   

1. Keterjangkauan harga 

2. Diskon/potongan harga 

3. Kesesuaian harga 

dengan kualitas 

4. Cara pembayaran 

Promosi (X4) adalah kegiatan 

pengkomunikasian untuk 

1. Periklanan 

(advertising) 
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memberikan  informasi kepada 

orang-orang  tentang  produk  

yang  akan  ditawarkan  

sehingga  konsumen  tertarik 

untuk membeli produk atau jasa 

yang ditawarkan (Husein, 2002) 

 

2. Penjualan personal 

(personal selling) 

3. Informasi dari mulut ke 

mulut ( word of mouth) 

4. Pemasaran  langsung 

(direct marketing) 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

adalah pemilihan  dari  dua  atau  

lebih  alternatif  pilihan  

keputusan  pembelian,  artinya 

bahwa  seseorang  dapat  

membuat  keputusan,  harus  

tersedia  beberapa  alternatif 

pilihan. 

1. Kemantapan pada 

sebuah produk 

2. Kebiasaan dalam 

membeli produk 

3. Merekomendasikan 

kepada orang lain 

 

 

3.3. Populasi, Sampel dan Metode Penarikan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2001). Populasi adalah gabungan dari seluruh 

elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki 

karakteristik yang serupa yang menjadi pusat semesta penelitian 

(Ferdinand, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah generasi langgas 

yang pernah membeli batik modern pekalongan di era digital.  Dalam hal 

ini jumlah populasi tidak diketahui / teridentifikasi. 

3.3.2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2004). Sampel adalah subset dari 

populasi atau terdiri dari beberapa anggota populasi (Ferdinand, 2006). 
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Subset ini diambil karena tidak mungkin meneliti seluruh anggota 

populasi, karena itu harus membuat perwakilan suatu populasi yang 

disebut sampel. 

Dengan dilihatnya konsumen batik khususnya generasi langgas di 

Kota Pekalongan yang terlalu banyak dan bersifat fluktuatif maka diambil 

sampel untuk mewakili populasi. Dengan menggunakan Confidence Level 

95 % atau taraf signifikan α 5 %, maka diperoleh z sebesar 1,96 dan 

tingkat kesalahan (e) tidak lebih dari 10 % (0,1) maka besarnya sampel 

pada penelitian ini menggunakan rumus Paul-Leedy, sebagai berikut: 

N : ukuran sampel 

Z : Standard score untuk α yang dipilih 

P : proporsi populasi yang diteliti 

e : sampling error yang digunakan 

Populasi diambil kemungkinan terburuk (p = 0,5). Hal ini 

dilakukan karena jumlah populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian 

jumlahnya tidak diketahui atau teridentifikasi. Sehingga didapatkan 

sampel untuk penelitian ini yaitu: 

𝑛 = (
1,96

0,1
)2(0,5)(1 −

1

0,5
) 

  n = 96,4 yang dibulatkan menjadi 97 responden. 

Berdasarkan perhitungan di atas, jumlah sampel yang akan 

digunakan pada penelitian ini sebesar 97 responden. Sedangkan sampel 

pada penelitian ini dibulatkan menjadi 100 responden untuk 

mempermudah penelitian. 
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3.3.3. Metode Penarikan Sampel 

Metode penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

teknik Accidental Sampling. Accidental Sampling yaitu pengambilan 

sampel yang dilakukan secara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel 

(Sugiyono, 2015:156). Sampel dalam penelitian ini yaitu generasi langgas 

yang pernah membeli batik modern di Pekalongan dengan kuesioner yang 

di bagikan secara online melalui Google Form.  

3.4. Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

3.4.1. Jenis Data 

Di  dalam  pengumpulan  data,  jenis-jenis  data  yang  diperlukan  

adalah sebagai berikut :  

1. Data primer   

  Data primer merupakan data yang didapat dari  sumber pertama 

baik dari individu  atau  perseorangan,  seperti  hasil  wawancara  atau  

hasil  pengisian kuesioner  (Umar 2002:130). Data  ini diperoleh  langsung 

dari  sumber atau objek peneliti dengan wawancara (interview) dan angket 

(questioner). 

a.  Wawancara,  yaitu  metode  dimana  peneliti  langsung  bertatap  

muka  dan berkomunikasi untuk memperoleh data yang diperlukan. 

b. Kuesioner,  yaitu  suatu metode  dimana  peneliti menyusun  daftar  

pertanyaan secara  tertulis  yang  kemudian  dibagikan  kepada  
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responden.  Sedangkan kuesioner  ini  akan  menghasilkan  data  

mengenai  promosi,  harga,  inovasi produk dan keputusan pembelian. 

2. Data Sekunder    

Data  sekunder merupakan data primer  yang  telah diolah  lebih  

lanjut dan disajikan  baik  oleh  pihak  pengumpul  data  primer  atau  oleh  

pihak  lain  (Umar 2002:130).  Data  sekunder  disajikan  antara  lain  

dalam  bentuk  tabel-tabel  atau diagram-diagram.  Data  ini  bisa  berasal  

dari  jurnal-jurnal  penelitian  terdahulu, artikel, majalah,  koran, maupun  

data  dokumen  yang  sekiranya  dapat  diperlukan untuk penyusunan 

penelitian ini. 

3.4.2. Metode Pngumpulan Data 

  Metode  pengumpulan  data  adalah  cara  yang  digunakan  dalam 

mengumpulkan  data  penelitian.  Pada  penelitian  ini  menggunakan  

angket  atau kuesioner  untuk  mengumpulkan  data.  Angket  merupakan  

teknik  pengumpulan data  yang  berisi  satu  set  pertanyaan  yang  secara  

logis  berhubungan  dengan masalah  penelitian,  dan  setiap  jawaban  

mempunyai  makna  dalam  menguji hipotesis (Arikunto, 2006:151).  

Dalam penelitian ini, saya membuat kuesioner online dalam bentuk 

Google Form.Google Form atau yang disebut google formulir adalah alat 

yang berguna untuk membantu merencanakan acara, mengirim survei, 

memberikan siswa atau orang lain kuis, atau mengumpulkan informasi 

yang mudah dengan cara yang efisien.  
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Saya akan membagikan kuesioner saya dalam bentuk Link Google 

Form pada social media saya seperti Instagram, Twitter, dan WhatssApp. 

Kemudian teman-teman generasi langgas dapat mengisi kuesioner dengan 

mengakses link tersebut. 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data adalah sebagai 

berikut:  

a.  Membuat  item pertanyaan/pernyataan  terdiri  atas  indikator variabel  

promosi, harga, inovasi produk dan keputusan pembelian.  

b.  Menentukan skor pilihan jawaban, yaitu skor tertinggi dengan nilai 5 

dan skor terendah dengan nilai 1. 

Skor 5 untuk jawaban resonden  ”Sangat Setuju”  

Skor 4 untuk jawaban resonden  ”Setuju”  

Skor 3 untuk jawaban resonden  ”Netral”  

Skor 2 untuk jawaban resonden  ”Tidak Setuju”.  

Skor 1 untuk jawaban resonden  ”Sangat Tidak Setuju” 

3.5. Teknik Analisis 

Data yang telah didapatkan, diolah dan dianalisis terlebih dahulu agar 

mempermudah dalam melakukan pengambilan keputusan. Adapun analisis-

analisis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

3.5.1. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur  sah  atau  tidaknya  

suatu kuesioner. Suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 
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pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan  suatu yang  

akan diukur oleh kuesioner tersebut  (Ghozali  2007:45).  Suatu  kuesioner  

yang  valid  atau  sahih mempunyai validitas  tinggi. Sebaliknya validitas 

yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.  Agar  diperoleh  

kesahihan  dan keterandalan  kuesioner,  maka  sebelum digunakan 

sebagai alat pengumpul data dilakukan uji coba.Uji validitas dilakukan 

dengan meilhat nilai sig (2-tailed) pada PearsonCorrelation dengan 

kriteria sebagai berikut : 

a.  jika nilai signifikan > 0,05, maka pertanyaan tersebut dapat dikatakan 

“tidak valid” 

b.  jika nilai signifikan < 0,05, maka pertanyaan tersebut dapat dikatakan 

“valid”. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator  dari  variabel  atau  konstruk.  Suatu  kuesioner  

dikatakan  reliabel atau handal  jika  jawaban  seseorang  terhadap  

pernyataan  adalah  konsisten  atau stabil dari waktu  ke waktu  (Ghozali  

2007:41). Uji  reliabilitas  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  SPSS  

dengan  memilih  menu  analyze,  kemudian  pilih  submenu scale, lalu 

pilih reliability analysis.  Hasil analisis tersebut akan diperoleh melalui 

cronbach’s  alpha.  Suatu  konstruk  atau  variabel  dikatakan  reliabel  jika 

memberikan nilai cronbach’s alpha > 0,6 (Nunnally dalam Ghozali, 

2007:44)  
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3.5.2.  Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data 

yang ada agar dapat menentukan model analisis yang tepat. 

1. Uji Normalitas  

Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  

regresi, variabel  terikat  dan  variabel  bebas  keduanya  memiliki  

distribusi  normal  atau tidak.  Model  regresi  yang  baik  adalah  memiliki  

distribusi  data  normal  atau mendekati  normal.  Pengujian  normalitas  

didapat  dari  grafik  normal  probability plot. Pada prinsipnya normalitas 

dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik)  pada  sumbu  

diagonal  dari  grafik  atau  dengan  melihat  histrogram  dari residualnya. 

Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas (Ghozali 2007:112)  

a.  Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal atau  grafik  histogramnya menunjukkan  pola  

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

b. Jika  data  menyebar  jauh  dari  diagonal  dan/atau  tidak  

mengikuti  arah  garis diagonal  atau  grafik  histogram  tidak  

menunjukkan  pola  distribusi  normal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

2. Uji Multikolineritas 

Uji multikolinearitas  dimaksudkan  untuk menguji  apakah model  

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas 
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(independent)(Ghozali 2007:91). Apabila  terjadi  korelasi  antara  variabel  

bebas,  maka  terdapat  problem multikolinearitas  pada  model  regresi  

tersebut.  Untuk  mendeteksi  ada  atau tidaknya multikolinearitas di dalam 

model regresi adalah sebagai berikut : 

a.  Nilai  R  yang  dihasilkan  oleh  suatu  estimasi  model  regresi  

empiris  sangat tinggi,  tetapi  secara  individual  variabel-variabel  

bebas  banyak  yang  tidak signifikan mempengaruhi variabel tertentu.  

b.  Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Jika antar 

variabel bebas ada  korelasi  yang  cukup  tinggi  (umumnya  di  atas  

0,90),  maka  hal  ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas.  

c.  Multikolinieritas  juga dapat dilihat dari nilai  tolerance dan 

varianceinflation factor (VIF). Jika VIF lebih dari 10 maka terjadi 

multikolinieritas.  

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji  Heteroskedastisitas  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model  

regresi terjadi ketidaksamaan variance  dari residu satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varian dari residual pengamatan ke 

pengamatan lain berbeda berarti ada gejala  Heteroskedastisitas.  Model  

regresi  yang  baik  tidak  terjadi  adanya Heteroskedastisitas,  dan  cara  

untuk  mengetahuinya  menggunakan  Scatter  plot. Apabila  titik-titiknya  

menyebar  diatas  dan  dibawah  angka  nol  dan  tidak membentuk  pola  

tertentu  maka  model  regresi  bebas  dari  masalah Heteroskedastisitas. 
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3.5.3. Uji Kecocokan Model 

Uji F dikenal dengan Uji serentak atau Uji Model/ Uji Anova, yaitu 

uji untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara 

bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah 

model regresi yang kita buat baik/ signifikan atau tidak baik/ non signifikan. 

Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F Tabel, jika 

F hitung > F tabel, (Ho ditolak, Ha diterima) maka model signifikan atau bisa 

dilihat dalam kolom signifikasi pada Anova. Model signifikan selama kolom 

signifikasi 0,01 akan lebih kecil dari Alpha. Dan sebaliknya jika F hitung < F 

tabel, maka model tidak signifikan, hal ini juga ditandai nilai kolom 

signifikasi 0,01 akan lebih besar dari Alpha. 

3.5.4. Analisis Linier Regresi Berganda 

Analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat (Ghozali, 2006). 

Dalam analisis regresi, selalu mengukur kekuatan antara hubungan dua variabel 

atau lebih, juga menunjukkan hubungan antara  variabel dependen dengan 

variabel independen. 

Analisis regresi 4 prediktor antara kualitas (X1), inovasi (X2), harga 

(X3), dan Promosi (X4) terhadap keputusan pembelian (Y).  

Persamaan garis regresi 4 prediktor : 

Y= α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + e 
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Keterangan : 

α  = Konstanta 

Y  = Keputusan Pembelian 

X1  = Kualitas 

X2  = Inovasi 

X3  = Harga 

X4  = Promosi 

Β1234 = Koefisien regresi  

e   = Error 

3.5.5. Pengujian Hipotesis 

Untuk mengetahui apakah benar ada pengaruh positif signifikan 

antara variabel X1, X2, X3 dan X4 terhadap Y, maka dilakukan pengujian 

dengan mengunakan  : 

1. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Jika t hitung > t tabel, maka menyatakan bahwa 

suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel 

dependen (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini Uji statistik t digunakan 

untuk mengetahui pengaruh Kualitas (X1), Inovasi (X2), Harga (X3) dan 

Promosi (X4) secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen 

yaitu Keputusan Pembelian (Y). 
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2. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi  variabel dependen 

(Ghozali, 2011). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. 

Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ferdinand, 

2006). 

3. Uji Dominan 

Uji dominan dilakukan untuk menguji variabel yang terlebih dahulu 

diketahui kontribusi masing-masing variabel bebas yang diuji terhadap 

variabel terikat. Konstribusi masing-masing diketahui dari koefisien 

determinasi regresi sederhana terhadap variabel terikat atau diketahui 

bahwa variabel yang paling dominan pengaruhnya adalah variabel yang 

memiliki konstribusi besar dan kemudian dikuadratkan dalam bentuk 

persen (Sulhan, 2011: 14) 

  

 

 

 

 

  


