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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1.Obyek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di dealer Piaggio Semarang, PT. Prakoso Lestari 

Jaya yang bertempatkan di jalan Gajahmada 58 A-B Semarang. Toko ini 

merupakan distributor Vespa Piaggio yang berada di daerah Semarang. 

Peneliti akan meminta data pembeli Vespa Piaggio yang selanjutnya akan 

diteliti melalui via email atau bertemu dengan konsumen. 

Memilih lokasi tersebut, karena Vespa Piaggio tidak dijual di semua toko 

yang menjual kendaraan bermotor pada umumnya. Sehingga data yang 

didapatkan dapat mewakili semua pengguna Vespa Piaggio yang ada di 

Semarang. 

 

3.2.Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008). 

Populasi penelitian ini adalah Konsumen Vespa Piaggio yang ada di Semarang 

dan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2008). Berdasarkan hasil wawancara peneliti 

dengan pihak Piaggio Semarang terkait penjualan dalam setahun yang berkisar 

± 100 konsumen/tahun maka jumlah sampel yang akan diambil sebanyak 100 

orang dengan karakteristik yaitu  konsumen yang membeli produk Piaggio di 

tahun 2011 – 2017 dan berdomisili di Semarang dan memiliki E-mail atau 

instagram. 

Metode teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan Non Probability Sampel, yaitu setiap anggota 

populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama sebagai sampel. 
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Adapun salah satu teknik yang termasuk dalam non probability sampling 

adalah incidental sampling dimana teknik ini diambil secara kebetulan bertemu 

dengan peneliti dan dianggap cocok dengan karakteristik sampel yang telah 

ditentukan.  

 

3.3.Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer. Data primer diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada 

responden sehingga mendapatkan data langsung dari sumber primer. 

Menurut Sugiyono (2009), sumber primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Didukung oleh 

pendapat dari Kriyantono (2010) Data primer adalah data yang 

diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan. 

Dalam penelitian ini, data primer akan diperoleh dengan alat bantu 

kuesioner yang akan dibagikan kepada responden yang telah 

ditentukan, yaitu pengguna Vespa Piaggio yang ada di Semarang. 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner. 

Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk 

dijawabnya. (Sugiyono, 2014). Kuesioner ini dibagikan melalui e-mail 

ataupun konsumen yang datang ke dealer Piaggio Semarang. 

Jenis Kuesioner yang akan dibagikan adalah kuesioner tertutup, 

karena responden akan diberikan pertanyaan yang jawabannya sudah 

ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberikan kesempatan 

untuk memberikan jawaban lain diluar jawaban yang ada. Kuesioner 

tersebut akan diberikan kepada responden yang telah memenuhi syarat 
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yang telah ditentukan, dan hasilnya akan dikumpulkan dan dianalisis 

lebih lanjut. Adapun kuesioner yang peneliti bagikan terdiri dari empat 

kuesioner yaitu kuesioner kualitas produk, kuesioner asosiasi merek, 

kuesioner gaya hidup dan kuesioner keputusan pembelian. 

3.3.3. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

 Uji Validitas 

Validitas merupakan suatu alat ukur penelitian tentang 

isi atau arti yang sebenarnya diukur. Kriteria pengujian 

validitas adalah: a) Jika r hitung ≥ r tabel (dengan sig. 0,05) maka 

instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan 

terhadap skor total (dinyatakan valid). b) Jika r hitung < r tabel 

(dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan 

tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan 

tidak valid) (Ghozali, 2011). 

1) Kualitas Produk 

Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa hasil uji validitas pada 

variabel kualitas produk yang terdiri dari 10 pernyataan, 

seluruhnya memiliki r hitung ≥ r table, maka dapat dikatakan 

bahwa seluruh item – item pertanyaan mengenai kualitas 

produk dinyatakan valid. 

Tabel 3. Uji Validitas Kualitas Produk 

Pernyataan r hitung r table Keterangan 

Barang1 0,435 0,195 Valid 

Barang2 0,420 0,195 Valid 

Barang3 0,490 0,195 Valid 

Barang4 0,500 0,195 Valid 

Barang5 0,518 0,195 Valid 

Barang6 0,407 0,195 Valid 

Jasa7 0,351 0,195 Valid 

Jasa8 0,501 0,195 Valid 

Jasa9 0,278 0,195 Valid 

Jasa10 0,294 0,195 Valid 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 
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2) Asosisasi Merek 

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa hasil uji validitas pada 

variabel asosiasi merek yang terdiri dari 3 pernyataan, 

seluruhnya memiliki r hitung ≥ r table, maka dapat dikatakan 

bahwa seluruh item – item pertanyaan mengenai asosiasi 

merek dinyatakan valid.  

Tabel 4. Uji Validitas Asosiasi Merek 

Pernyataan r hitung r table Keterangan 

Asosiasi 
Merek 1 

0,651 0,195 Valid 

Asosiasi 

Merek 2 
0,682 0,195 Valid 

Asosiasi 
Merek 3 

0,716 0,195 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

 

3) Gaya Hidup 

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa hasil uji validitas pada 

variabel gaya hidup yang terdiri dari 10 pernyataan, 

seluruhnya memiliki r hitung ≥ r table, maka dapat dikatakan 

bahwa seluruh item – item pertanyaan mengenai gaya hidup 

dinyatakan valid.  

Tabel 5. Uji Validitas Gaya Hidup 

Pernyataan r hitung r table Keterangan 

Gaya Hidup 1 0,786 0,195 Valid 

Gaya Hidup 2 0,817 0,195 Valid 

Gaya Hidup 3 0,763 0,195 Valid 

Gaya Hidup 4 0,829 0,195 Valid 

Gaya Hidup 5 0,819 0,195 Valid 

Gaya Hidup 6 0,742 0,195 Valid 

Gaya Hidup 7 0,717 0,195 Valid 

Gaya Hidup 8 0,687 0,195 Valid 

Gaya Hidup 9 0,352 0,195 Valid 

Gaya Hidup 
10 

0,430 
0,195 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 
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4) Keputusan Pembelian 

Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa hasil uji validitas pada 

variabel keputusan pembelian yang terdiri dari 6 pernyataan, 

seluruhnya memiliki r hitung ≥ r table, maka dapat dikatakan 

bahwa seluruh item – item pertanyaan mengenai keputusan 

pembelian dinyatakan valid. 

Tabel 6. Uji Validitas Keputusan Pembelian 

Pernyataan r hitung r table Keterangan 

Keputusan 

Pembelian 1 
0,532 0,195 Valid 

Keputusan 
Pembelian 2 

0,582 0,195 Valid 

Keputusan 

Pembelian 3 
0,565 0,195 Valid 

Keputusan 
Pembelian 4 

0,428 0,195 Valid 

Keputusan 

Pembelian 5 
0,530 0,195 Valid 

Keputusan 
Pembelian 6 

0,469 0,195 Valid 

 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

 

 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu test merujuk pada 

derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. 

Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah 

pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliable 

(Ghozali, 2011). 
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Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas 

No.  Nama Variabel  Cronbach,s 

Alpha  

Jumlah 

Item  

Keterangan  

 
1.  

 

Kualitas 
Produk  

0,755  10  Reliabel  

 
2.  

 

Asosiasi Merek  0,813  3  Reliabel  

 
3.  

 

Gaya Hidup  0,919  10  Reliabel  

 
4.  

 

Keputusan 
Pembelian  

0,768  6  Reliabel  

Sumber: Data primer yang diolah, 2018  

 

Pada tabel 7 dapat dilihat bahwa hasil uji reliabilitas 

kualitas produk ditunjukkan dari nilai alpha cronbach α = 

0,755 ini berarti kuesioner kualitas produk memiliki 

reliabilitas yang memuaskan. Kemudian untuk asosiasi merek, 

hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai alpha cronbach α = 

0,813 ini berarti kuesioner asosiasi merek memiliki reliabilitas 

yang memuaskan. Pada gaya hidup, hasil uji reliabilitas 

ditunjukkan dari nilai alpha cronbach α = 0,919 ini berarti 

kuesioner gaya hidup memiliki reliabilitas yang memuaskan. 

Kemudian, untuk hasil uji reliabilitas keputusan pembelian 

ditunjukkan dari nilai alpha cronbach α = 0,768 ini berarti 

kuesioner keputusan pembelian memiliki reliabilitas yang 

memuaskan. 

 

3.4.Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linier berganda. Menggunakan analisis ini karena variable 

bebasnya terdiri lebih dari satu. Variable yang mempengaruhi disebut 
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Independent Variable (variabel bebas) dan variable yang dipengaruhi 

disebut Dependent Variable (variabel terikat). Penelitian ini terdiri dari tiga 

variable bebas (independent) yaitu kualitas produk (X1), asosiasi merek 

(X2), dan gaya hidup (X3), sedangkan variable terikatnya (dependent) 

adalah keputusan pembelian (Y). 

Analisis regresi berganda, adalah teknik analisis yang digunakan 

untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh keseluruhan variabel X terhadap 

variabel Y. 

Persamaan regresinya dinyatakan sebagai berikut : 

Υ = b0 +b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan: 

Υ  = Keputusan Pembelian 

b0                   = Bilangan konstanta 

b1, ..., b3   = Koefisien regresi 

X1              = Kualitas Produk 

X2               = Assosiasi Merek 

X3              = Gaya Hidup   

e    = Epsilon (pengaruh faktor lain) 

Analisis korelasi berganda digunakan untuk mengetahui derajat 

hubungan atau kekuatan hubungan variabel X1, X2, dan X3 dengan Y. 

Korelasi yang digunakan adalah korelasi ganda dengan rumus:  

 

 

 

 

(Sugiyono, 2014 ) 

Keterangan : 

R = koefisien korelasi ganda 

b = koefisien regrsi 

X1 = Kualitas Produk 

X2 = Asosiasi Merek 

X3 = Gaya Hidup 
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Υ = Keputusan Pembelian 

 

Berikut merupakan Interprestasi terhadap kuatnya hubungan korelasi: 

Tabel 8. Interpretasi Korelasi 

Interval 

Koefisien 

Tingkat 

Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 
Sumber : Sugiyono (2014) 

 

3.4.1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah bagian dari statistik yang digunakan 

untuk manggambarkan atau mendeskripsikan data tanpa bermaksud 

mengenaralisir atau membuat kesimpulan tapi hanya menjelaskan 

kelompok data itu saja. 

Menurut Sugiyono (2004:169) Analisis deskriptif adalah 

statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau   menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi. 

Pada penelitian ini, menggunakan ukuran pemusatan Rata – 

rata (Mean). Rata-rata merupakan ukuran pemusatan yang sangat 

sering digunakan. Keuntungan dari menghitung rata-rata adalah angka 

tersebut dapat digunakan sebagai gambaran atau wakil dari data yang 

diamati. Rata-rata peka dengan adanya nilai ekstrim atau pencilan. 

Ukuran penyebaran yang digunakan berdasarkan range yang 

telah diperhitungkan. Rentang (Range) dinotasikan sebagai R, 

menyatakan ukuran yang menunjukkan selisih nilai antara maksimum 
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dan minimum. Rentang cukup baik digunakan untuk mengukur 

penyebaran data yang simetrik dan nilai datanya menyebar merata. 

Ukuran ini menjadi tidak relevan jika nilai data maksimum dan 

minimumnya merupakan nilai ekstrim.  

Berikut adalah aturan pengategorian item pertanyaanyang 

berdasarkan pada mean dan rentang nilai. 

1. Dikategorikan Tidak Baik apabila mean berada pada rentang 

antara 1 – 2,33. 

2. Dikategorikan Cukup Baik apabila mean berada pada rentang 

antara 2,34 – 3,66. 

3. Dikategorikan Baik apabila mean berada pada rentang antara 3,67 

– 5. 

 

3.4.2. Uji Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang menggambarkan 

hubungan antara dua variabel atau lebih yang berkaitan dengan kasus 

tertentu dan merupakan anggapan sementara yang perlu diuji benar 

atau tidak benar tentang dugaan dalam suatu penelitian serta memiliki 

manfaat bagi proses penelitian agar efektif dan efisien.  

Menurut Sugiyono (2014) hipotesis adalah jawaban sementara 

mengenai rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan hanya 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

 

Pengujian Secara Parsial (Uji t) 

Uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-

variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau 
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tidak terhadap variabel dependen. Adapun uji T ini dilakukan 

pada hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

H2 :  Asosiasi merek berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

H3 : Gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

 

Untuk menentukan uji t, maka membutuhkan rumus berikut: 

 

t-hitung = 
𝑏−𝐵

𝑆𝑏
 

 

Keterangan: 

t-hitung  = besarnya t-hitung 

b  = koefisien regresi 

Sb  = standar error 

 

Kriteria pengujian: 

1. H0 diterima dan Ha ditolak apabila t-hitung < t-tabel , 

artinya variable independen tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap variable dependen. 

2. H0 ditolak dan Ha diterima apabila t-hitung > t-tabel , 

artinya variable independen berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen.  

 Atau  

Cara lain untuk melihat pengaruh secara parsial adalah 

dengan cara melihat nilai signifikansinya. Apabila nilai 

signifikansi yang terbentuk dibawah 5%, maka terdapat 

pengaruh yang signifikan variable independen secara 
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parsial terhadap variabel dependen. Sebaliknya bila 

signifikansi yang terbentuk diatas 5%, maka tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan variabel independen secara 

parsial terhadap variable dependen. 

 

Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk dapat mengetahui suatu 

hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan variabel 

terikat secara keseluruhan atau secara simultan. Adapun uji F 

ini dilakukan pada hipotesis sebagai berikut : 

 

Rumus pengujiannya adalah : 

 

  F =         R2  (k-1) 

(1 – R2) / (n – k) 

 

          Keterangan :  

R2  = Koefisien korelasi ganda  

k  = jumlah variabel independen  

n  = jumlah sampel 

Kriteria penolakan atau penerimaan: 

a. H0 diterima bila Fhitung ≤ Ftabel atau nilai signifikan > 0,05  

b. H0 ditolak bila Fhitung > Ftabel atau nilai signifikan < 0,05 

Jika terjadi penerimaan H0, maka dapat diartikan tidak 

signifikannya model regresi multipel yang diperoleh, sehingga 

mengakibatkan tidak signifikan pula pengaruh dari variabel-

variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap 

variabel terikat. 
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Koefisien Determinasi 

Besarnya pengaruh Kualitas Produk (X1), Asosiasi 

Merek (X2), dan Gaya Hidup (X3) terhadap Keputusan 

Pembelian (Y) dapat diketahui dengan menggunakan analisis 

koefisien detreminasi atau disingkat Kd yang diperoleh dengan 

mengkuadratkan koefiien korelasinya, yaitu : 

 

Kd = r2 x 100% 

 

Keterangan :  

Kd  = Koefisien determinasi atau sebarapa jauh 

perubahan variabel Y dipergunakan oleh variabel X  

r2  = Kuadrat koefisien korelasi  

100% = pengkali yang menyatakan dalam persentase 

Dengan diketahuinya koefisien korelasi antara masing-

masing Kualitas Produk (X1), Asosiasi Merek (X2), dan Gaya 

Hidup (X3) serta Keputusan Pembelian (Y), mempermudah 

kita untuk menentukan koefisien determina. 

  


