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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian

Subyek dalam penelitian adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Katolik Soegijapranata yang menggunakan Smartphone merek 

Samsung. Lokasi penelitian akan dilakukan di wilayah kampus Universitas 

Katolik Soegijapranata waktu penelitian akan dilakukan mulai hari Senin 

hingga Jumat, dalam kurun waktu satu bulan. Alasan pemilihan obyek 

mahasiswa adalah karena mahasiswa sudah mampu untuk dapat membuat 

keputusan sendiri.

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki 

sejumlah karateristik, yang merupakan wilayah (dimana) penelitian tersebut 

akan digeneralisasi (Widayat 2004:93). Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang jurusan Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan yang menggunakan 

Smartphone merek Samsung. 

Sampel merupakan suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih dalam 

penelitian (Widayat, 2004:93). Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

jurusan Manajemen, Akuntansi mulai dari angkatan 2013-2015 dan khusus 

jurusan perpajakan akan diambil sampel mulai tahun 2015-2017 yang 

menggunakan Smartphone merek Samsung dengan jenis dan seri apapun. 
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Pemilihan sampel ini bertujuan agar sampel yang dipilih benar-benar 

representatif. 

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan Non Probability 

Sampling dimana peneliti secara sadar memutuskan apakah elemen-elemen 

masuk ke dalam sampel (Widayat, 2004:97). Pertimbangan elemen responden 

yang ditentukan yaitu konsumen yang menggunakan produk Smartphone

dengan merek Samsung jenis dan tipe apapun yang menempuh studi 

perkuliahan di Universitas Katolik Soegijapranata Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis. Metode pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

Quota Sampling (Sampel berdasarkan Kuota) dimana sampel dipilih dengan 

pertimbangan utama adalah kuotanya. Jika kuota telah memenuhi maka 

sampel dianggap memenuhi (Widayat, 2004:98). Sedangkan untuk jumlah 

sampel yang ditentukan menurut Roscoe (1975) dalam  (Widayat, 2004:104) 

memberikan saran yang pertama tentang ukuran sampel yang layak dalam 

penelitian 30 sampai dengan 500 dan jika sampel akan dipecah-pecah 

menjadi beberapa bagian maka ukuran sampel minimum 30 untuk tiap bagian 

yang diperlukan. Dalam penelitian ini sampel akan dipecah menjadi tiga 

bagian sesuai dengan jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika 

Soegijapranata Semarang maka jumlah sampel yaitu sebanyak 70 untuk 

jurusan manajemen dan akuntansi sedangkan jurusan perpajakan sebanyak 20 

orang dengan total sampel sebanyak 90 orang.
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3.3 Metode Pengumpulan Data

3.1.1 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer.

Data primer yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah hasil tanggapan 

dari responden dari kuesioner yang disebar mengenai faktor yang 

mempengaruhi responden dalam mengambil Keputusan Pembelian

Smartphone yang berkaitan tentang variabel yang diuji yaitu Country of 

Origin, Citra Merek dan Persepsi Kualitas. Sumber data dalam penelitian 

ini yaitu pengguna Smartphone merek Samsung dengan jenis dan tipe 

apapun yang bersedia mengisi kuesioner yang telah diberikan oleh peneliti.

3.1.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam  penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan kumpulan dari 

pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk mendapatkan informasi dari para 

responden.. Cara untuk mendapat data peneliti akan membagikan 

kuisoner secara langsung kepada mahasiswa pengguna Smartphone

Samsung dan peneliti akan melakukan pendampingan kepada responden 

dalam pengisian kuesioner. Untuk menghindari responden yang tidak 

layak peneliti akan melakukan pengamatan terhadap calon responden dan 

untuk memastikan responden tepat penguji akan mengajukan pertanyaan 

apakah mahasiswa tersebut menggunakan Smartphone merek Samsung 

dan  membuat keputusan sendiri dalam melakukan pembelian, dan jika 

benar maka responden tersebut layak untuk mengisi kuesioner.
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Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. 

Skala Likert digunakan secara luas yang mengharuskan responden untuk 

menunjukkan derajat setuju atau tidak setuju kepada setiap pernyataan 

berkeitan dengan objek yang dinilai (Widayat, 2004:76). Apabila 

dirangking, maka susunannya akan dimulai dari sangat tidak sutuju 

(strongly disagree) sampai kepada sangat setuju (strongly agree ). 

Kriteria didalam skala Likert, jawaban diberi skor : 

1. Untuk jawaban  Sangat Tidak Setuju diberi skor : 1

2. Untuk jawaban Tidak Setuju diberi skor : 2

3. Untuk jawaban Netral diberi skor : 3

4. Untuk jawaban Setuju diberi skor : 4

5. Untuk jawaban  Sangat Setuju diberi skor : 5

Pengumpulan data dimulai dengan pemilihan sampel yang diawali dengan 

pengajuan pertanyaan kepada calon  responden apakah menggunakan 

produk Smartphone merek tertent atau tidak, dan jika menggunakan maka 

akan diberikan lembar kuesioner untuk diisi oleh responden. Dalam 

pengisian lembar kuesioner peneliti akan melakukan pendampingan 

kepada responden jika ada pertanyaan yang kurang bisa dipahami maka 

dapat langsung dapat ditanyakan kepada peneliti. Pengumpulan data akan 

dilakukan dalam jangka waktu satu bulan yang akan dilakukan setiap hari 

Senin sampai Jumat selama masa perkuliahan berlangsung dengan waktu 

pelaksanaan pukul 09.00 – 16.00 WIB.
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3.1.3 Validitas dan Reliabilitas Instrumen

3.1.3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner, suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut (Ghozali, 2016:52). Pengukuran validitas dilakukan 

dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan skor 

konstruk atau variabel. Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS 23. Uji siginifikansi dilakukan dengan membandingkan 

nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df), dengan rumus 

perhitungan sebagai berikut (Ghozali, 2016:53) :

Rumus : df = n – 2

df = degree of freedom

n = Sampel

α = 0,05

Hasil dari perhitungan degree of freedom akan didapat r tabel yang 

ditentukan, kemudian untuk melihat besar nya r tabel dapat dilihat pada 

Tabel t dan r product moment dengan signifikasin 5%.

a. Hasil r hitung > r tabel (0.207) = valid

b. Hasil r hitung < r tabel (0,207) = tidak valid

Pada Tabel 3.1 terlihat bahwa semua hasil r hitung lebih besar dari r tabel (0.207), 

dengan demikian semua item pertanyaan dinyatakan valid.
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Tabel 3.1 Hasil Pengujuian Validitas

Variabel
Indikator 

Variabel
r Hitung r Tabel Keterangan

Country of 

Origin

Indikator 1 0.644 0.207 Valid

Indikator 2 0.588 0.207 Valid

Indikator 3 0.680 0.207 Valid

Indikator 4 0.713 0.207 Valid

Indikator 5 0.686 0.207 Valid

Indikator 6 0.659 0.207 Valid

Indikator 7 0.613 0.207 Valid

Citra Merek

Indikator 1 0.502 0.207 Valid

Indikator 2 0.581 0.207 Valid

Indikator 3 0.444 0.207 Valid

Indikator 4 0.602 0.207 Valid

Indikator 5 0.529 0.207 Valid

Indikator 6 0.573 0.207 Valid

Persepsi 

Kualitas

Indikator 1 0.547 0.207 Valid

Indikator 2 0.668 0.207 Valid

Indikator 3 0.544 0.207 Valid

Keputusan 

Pembelian

Indikator 1 0.606 0.207 Valid

Indikator 2 0.798 0.207 Valid

Indikator 3 0.761 0.207 Valid

Sumber : Data Primer (2018)
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3.1.3.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu indikator 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 

2016:47). Jawaban responden terhadap pertanyaan ini dikatakan reliabel 

jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten atau jawaban 

tidak boleh acak oleh karena masing-masing pertanyaan hendak 

mengukur hal yang sama (Ghozali, 2016:48). Penelitian ini 

menggunakan cara pengukuran reliabilitas jenis pengukuran sekali saja 

(One Shoot): disini pengukuranya hanya sekali dan kemudian hasilnya 

dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar 

jawaban pertanyaan (Ghozali, 2016 :48)

Alat mengukur reliabilitas adalah Alpha Cronbach, suatu variabel 

di katakan reliabel apabila (Ghozali, 2016:48) :

a) Hasil α > 0.70 = reliabel

b) Hasil α < 0.70 = tidak reliabel

Tabel 3.2 Hasil Uji Reliabilitas

No Variabel Alpha Cronbach Keterangan

1 Country Of Origin 0.874 Reilabel

2 Citra Merek 0.788 Reilabel

3 Persepsi Kualitas 0.754 Reilabel

4 Keputusan Pembelian 0.849 Reilabel

Sumber : Data Primer (2018)

Berdasarkan Tabel 3.2 menunjukan bahwa semua variabel dinyatakan 

reliabel karena nilai Alpha Cronbach lebih besar dari 0.70 sehingga variabel 

kuesioner dikatakan layak untuk dijadikan penelitan.
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3.1.4 Alat Analisis Data

3.1.4.1 Analisis Regeresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan oleh peneliti 

bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) 

suatu variabel dependen, apabila dua atau lebih variabel independen sebagai 

faktor prediktor dimanipulasi dinaik turunkan nilainya (Sugiyono, 2014). 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional antara dua 

atau lebih variabel baik independen maupun dependen, dalam penelitian ini 

analisis dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya Country 

of Origin, Citra Merek dan Persepsi Kualitas(independen variabel) terhadap 

Keputusan Pembelian (dependen variabel), dengan rumus sebegai berikut :

Rumus : Y= α+ β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e

Dimana :

Y = Keputusan Pembelian

X1 = Country of Origin

X2 = Citra Merek

X3 = Persepsi Kualitas

α = Konstanta

???? = Koefisien Regresi

e = Variabel Penggangu

3.1.4.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik (t) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan 
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variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:97). Uji signifikan parameter 

individual digunakan untuk mengetahui bagiamana pengaruh dari setiap 

variabel yaitu variabel independen (Country of Origin, Citra Merek, 

Persepsi Kualitas) terhadap variabel dependen (Keputusan Pembelian).

1. ??? : β1 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh positif Country of 

Origin terhadap Keputusan Pembelian.

??? : β1 ≥ 0, artinya terdapat pengaruh positif Country of Origin

terhadap Keputusan Pembelian.

2. ??? : β2 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh positif Citra Merek

terhadap Keputusan Pembelian.

??? : β2  ≥ 0, artinya terdapat pengaruh positif Citra Merek

terhadap Keputusan Pembelian.

3. ??? : β3 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh positif Persepsi 

Kualitas terhadap Keputusan Pembelian.

??? : β3  ≥ 0, artinya terdapat pengaruh positif Persepsi Kualitas

terhadap Keputusan Pembelian.

Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini dengan 

probabilitas t sebesar 5% (α = 0,05) adalah :

∑ Jika ??????? < ??????, maka Ho didukung dan Ha ditolak, α = 5%, 

atau signifikan ???????> = α 0,05.

∑ Jika ??????? > ???????maka Ho ditolak dan Ha didukung, α = 5% 

atau signifikan ??????? < α 0,05.
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3.1.4.2 Uji Signifikansi Stimulan (Uji F)

Uji F pada dasarnya digunakan untuk menunjukan apakah seluruh 

variabel independen (Country of Origin, Citra Merek dan Persepsi 

Kualitas berpengaruh secara serentak terhadap variabel dependen 

(Keputusan Pembelian). Dengan hipotesis sebagai berikut :

1. ?? : β1 = β2 = β3 =  0 artinya yaitu Country of Origin, Citra Merek, 

Persepsi Kualitas tidak berpengaruh terhadap Keputusan 

Pembelian.

2. ?? : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0, artinya yaitu Country of Origin, Citra Merek, 

Persepsi Kualitas berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian.

Untuk menguji hipotesis ini yaitu membandingkan nilai F hasil 

perhitungan dengan nilai F menurut tabel (Ghozali, 2016:96). Dengan 

menggunakan kriteria pengujian sebagai berikut : 

1. Jika nilai F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, α = 

5% atau signifikansi ≥ α 0,05.

2. Jika nilai F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, α = 

5% atau signifikansi < α 0,05

3.1.4.3 Analisis Determinasi (R2)

Analisis ini digunakan untuk mengukur presentase pengaruh dari 

variabel bebas (X) yaitu Country of Origin, Citra Merek dan Persepsi 

Kualitas terhadap variabel terikat (Y) yaitu Keputusan Pembelian. Hasil dari 

analisis tersebut akan menunjukan seberapa besar presentase variasi dari 

variabel independen terhadap variabel dependen.


