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BAB III   

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Obyek Penelitian Dan Lokasi Penelitian 

 3.1.1. Obyek Penelitian 

Obyek dari penelitian ini adalah seluruh konsumen smartphone Xiaomi 

yang melakukan keputusan pembelian di counter smartphone di Kota Semarang 

3.1.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di counter smartphone di kota Semarang 

Tabel 3. 1. Daftar Lokasi Penelitian 

NO Nama Counter Alamat 

1 Sokomas Cell Jalan Kumudasmoro Barat no.30,bongsari, Semarang 

Barat, Kota Semarang 

2 PS 28 CELL Jalan Wonodri Krajan 3 no.6,Semarang Selatan, Kota 

Semarang 

3 Clubphone cell Jalan Karangrejo Raya no.30, Gajahmungkur, Kota 

Semarang 

4 Martinz Ponsel Jalan Kedungmundu Raya no.23B, Sambiroto, 

Tembalang, Kota Semarang 

5 Indo cell Ungaran Jalan Ahmad Yani no.35 Sidomulyo,Ungaran Barat, 

Kab Semarang 

6 Elly celluler 3 

Ungaran 

Jalan Kolonel Sugiono Susukan, Ungaran Timur, Kab 

Semarang 

7 Kurnia celluler Jalan Ahmad Yani no.43 Sidomulyo,Ungaran,Kab 

Semarang 

  Sumberdata: data primer yang diolah,2019 

Pengumpulan data dimulai dari tanggal 26 Februari sampai dengan 14 

Maret 2019 di tujuh lokasi counter smartphone. Didapatkan 100 responden sebagai 

data primer dari penelitian ini, yang merupakan konsumen smartphone Xiaomi 

yang melakukan keputusan pembelian terhadap smartphone Xiaomi. Lokasi 
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penelitian yang didapatkan tidak mencakup seluruh kecamatan di kota Semarang, 

lokasi penelitian yang didapatkan hanya sebagian daerah saja dikota Semarang, 

yang merupakan hasil rekomendasi teman saya. Seorang distributor smartphone 

yang sering menjual berbagai jenis smartphone di kota Semarang. Untuk menuju 

mengetahui lokasi yang menjadi rekomendasi saya mengikuti teman saya saat 

mengantar pesanan smartphone kepada counter-counter yang memesan. Saya 

meminta izin kepada pegawai atau pemilik counter yang berada ditempat untuk 

membagikan quiestioner penelitian ini. 

3.2. Populasi, Sampel, Dan Teknik Sampling 

 3.2.1. Populasi Penelitian  

 Menurut (Sugiyono, 2016) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna 

smartphone Xiaomi yang melakukan keputusan pembelian. 

3.2.2. Sampel Penelitian 

 Berdasarkan (Sugiyono, 2016) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Tujuan dari penggunaan 

pengambilan sampel adalah untuk mengatasi keterbatasaan peneliti dalam 

melakukan penelitian, dari sampel akan ditarik kesimpulan yang hasil penelitian 

dengan menggunakan sampel ini  dapat mewakili populasi penelitian. 

Metode sampling yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan 

Nonprobability sampling. Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dalam (Sugiyono, 2016). Untuk 

teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah  Purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampling dengan kondisi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk menyesuaikan tujuan dari penelitian.  
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Jumlah ukuran sampel yang telah diambil dalam penelitian ini diambil 

dengan menggunakan teori ukuran sampel, menurut Rosce (1975) yang dikutip 

dari (Sekaran, 2015), mengusulkan aturan untuk menentukan ukuran sample 

sebagai berikut: 

a. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat 

untuk kebanyakan penelitian. 

b. Di mana sampel dipecah ke dalam subsample, (pria/wanita,junior 

/senior,sebagainya), ukuran sampel minimum untuk tiap kategori 

adalah tepat 

c. Dalam penelitian multivariate (termasuk analisis regresi berganda), 

ukuran sampel sebaiknya beberapa kali ( lebih disukai 10 kali atau 

lebih) lebih besar dari jumlah variable dalam studi. 

Sesuai dengan aturan yang diusulkan diatas,dan penelitian ini yang bersifat 

multivariate. Telah dilakukan penelitian dan diambil jumlah sampel 

sebanyak 100 responden, yang merupakan konsumen smartphone Xiaomi 

yang melakukan keputusan pembelian. Telah memberikan jawaban atas 

pernyataan yang diberikan oleh peneliti untuk mengukur pengaruh Harga 

dan Kualitas produk terhadap Keputusan pembelian yang telah dilakukan 

oleh konsumen. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

 3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis dan Sumber data digunakan penelitian ini adalah jenis data primer. 

Data primer adalah data yang dikumpul secara langsung oleh peneliti dari sumber 

objek penelitian. Pada penelitian ini data primer adalah hasil jawaban responden 

setelah melakukan keputusan pembelian terhadap smartphone Xiaomi. Data 

primer pada penelitian ini adalah konsumen smartphone Xiaomi yang melakukan 

keputusan pembelian di counter-counter di Kota Semarang. Peneliti mendapatkan 

data primer secara langsung dari konsumen smartphone Xiaomi yang melakukan 

Keputusan Pembelian di counter smartphone di Kota Semarang dalam bentuk 

hasil jawaban dari pernyataan yang diberikan oleh peneliti. 
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3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang telah digunakan peniliti adalah, dengan 

membagikan questioner secara langsung kepada konsumen smartphone Xiaomi 

yang melakukan keputusan pembelian di counter-counter smartphone di Kota 

Semarang. Responden penelitian ini ditetapkan adalah mereka yang telah 

melakukan keputusan pembelian smartphone Xiaomi di counter-counter di Kota 

Semarang. Untuk mendapatkan responden sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan peneliti membagikan questioner secara langsung di counter-counter 

smartphone yang didapatkan berdasarkan rekomendasi dari teman peneliti yang 

seorang distributor smartphone di Kota Semarang. Peneliti mengikuti distributor 

saat mengantar pesanan ke counter sekaligus meminta izin kepada pemilik counter 

atau pegawai yang berada ditempat untuk membagikan questioner kepada 

konsumen yang membeli smartphone Xiaomi. Setelah mendapatkan izin maka 

peneliti memberikan kepada konsumen yang telah melakukan keputusan 

pembelian terhadap smartphone Xiaomi, tidak semua konsumen yang melakukan 

keputusan pembelian bersedia untuk menjadi responden dari penelitian ini. Semua 

pengisian questioner oleh responden dilakukan saat berada di counter smartphone 

sesudah konsumen selesai melakukan transaksi. 

3.3.3. Uji Validitas 

Menurut (Ghozali, 2016) validitas digunakan untuk mengukur valid atau 

tidaknya sebuah kuesioner atau instrument ukur. Dikatakan valid apabila 

pertanyaan pada instrument ukur mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh instrument tersebut. Suatu instrumen dinyatakan valid jika r 

hitung > r table dengan tingkat signifikasi sebesar 0.05 atau 5%. Instrument ukur 

yang diuji meliputi variabel harga,kualitas produk,dan keputusan pembelian.  
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Tabel 3. 2. Pengujian validitas Variabel Harga 

Variabel Pertanyaan R hitung R tabel Keterangan 

Keuntungan yang diberikan 

smartphone Xiaomi sesuai 

dengan harga yang 

ditawarkan 

0,652 

 

0,165 Valid 

Harga smartphone Xiaomi 

terjangkau dan sesuai dengan 

kemampuan finansial saya 

0,645 

 

0,165 Valid 

Smartphone Xiaomi 

memberikan harga yang 

bervariasi sesuai dengan 

spesifikasi dan kemampuan 

finansial konsumen 

0,705 

 

 

0,165 Valid 

Kualitas produk yang 

diberikan smartphone Xiaomi 

sesuai dengan harga yang 

ditawarkan 

0,729 

 

 

0,165 Valid 

Smartphone Xiaomi 

memberikan sesuai dengan 

kualitas yang diharapkan 

0,728 

 

0,165 Valid 

Sumber data: data primer yang diolah 2019,(sig1-tailed, 0,00),(N=100). 

Uji validitas pada variabel harga, ditemukan bahwa semua pertanyaan 

yang ada pada variabel harga memiliki r hitung lebih besar dibandingkan dengan r 

table. Dengan nilai r tabel sebesar (0,165) dan N=100,serta tingkat singnifikasi 

yang lebih kecil 0,05 atau 5%. Maka dapat dinyatakan bahwa variabel harga valid. 

 Pada tabel 3.3. hasil uji validitas pada kualitas produk, ditemukan bahwa 

semua pertanyaan yang ada pada variabel kualitas produk  r hitung lebih besar 

dibandingkan dengan r table. Dengan nilai r tabel sebesar (0,165) dan N=100,serta 

tingkat singnifikasi yang lebih kecil 0,05 atau 5%. Maka dapat dinyatakan bahwa 

variabel kualitas produk valid. 
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Tabel 3. 3. Uji Validitas Variabel Kualitas Produk 

Variabel pertanyaan R hitung R tabel Keterangan 

Tingkat kerusakan dan malfungsi pada 

smartphone Xiaomi rendah 

0,539 

 

0,165 Valid 

Perangkat yang ada pada smartphone 

Xiaomi beroperasi dengan lancar sesuai 

fungsi 

0,586 

 

0,165 Valid 

Smartphone Xiaomi tahan saat 

penggunaan ringan ataupun berat 

0,575 

 

0,165 Valid 

Design yang ditawarkan smartphone 

Xiaomi fashionable 

0,547 

 

0,165 Valid 

Smartphone Xiaomi memiliki bentuk dan 

warna yang menarik 

0,581 

 

0,165 Valid 

Service smartphone Xiaomi mudah dan 

cepat 

0,710 

 

0,165 Valid 

Memberikan fitur yang memberikan 

kesan tambahan saat digunakan 

0,492 

 

0,165 Valid 

Sumber data: data primer yang diolah 2019,(sig1-tailed, 0,00),(N=100). 

Tabel 3. 4. Uji Validitas Variabel Keputusan Pembelian 

Variabel pertanyaan R hitung R tabel Keterangan 

Melakukan perbandingan dengan merek 

lain sebelum melaukukan keputusan 

pembelian 

0,496 

 

0,165 Valid 

Saya memilih untuk membeli 

smartphone Xiaomi dibanding merek 

lain 

0,688 

 

0,165 Valid 

saya memilih untuk membeli 

smartphone Xiaomi karena faktor Harga 

0,793 

 

0,165 Valid 

Saya memilih untuk membeli 

smartphone Xiaomi karena faktor 

Kualitas produk 

0,757 

 

0,165 Valid 

Saya memilih untuk membeli 

smartphone Xiaomi karena faktor Harga 

dan Kualitas produk 

0,824 

 

0,165 Valid 

Sumber data: data primer yang diolah 2019,(sig1-tailed, 0,00),(N=100). 
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Hasil Uji validitas pada table 3.4 untuk keputusan pembelian, ditemukan 

bahwa semua pertanyaan yang ada pada variabel keputusan pembelian  r hitung 

lebih besar dibandingkan dengan r table. Dengan nilai r tabel sebesar (0,165) dan 

N=100,serta tingkat singnifikasi yang lebih kecil 0,05 atau 5%. Maka dapat 

dinyatakan bahwa variabel kualitas produk valid. 

3.3.4. Uji Reliabilitas  

.Menurut (Sekaran, 2015) reliabilitas, adalah pengukuran untuk 

menunjukan sejauh mana isntrumen ukur yang diajukan tersebut tanpa bias. 

Karena itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan beragam 

instrument, oleh karna itu reliabelitas merupakan indikasi mengenai stabilitas dan 

konsistensi instrument ukur. Ditentukan dengan pengukura cronbach alpha, 

menurut (Sekaran, 2015) variabel atau insturmen ukur dikatakan reliable jika 

tingkat Cronbach Alpha > 0,6 dan semakin mendekati 1,0 semakin baik atau 

dikatakan semakin reliable. 

Tabel 3. 5. Uji Reliabilitas Per-Variabel 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 

Cut Of Value 

(cronbach alpha) 
Keterangan 

Variable harga (5-item) 0,727 0,6 Reliabel 

Variabel kualitas produk (7 item) 0,658 0,6 Reliabel 

Variabel keputusan (5 item) 0,758 0,6 Reliabel 

Sumber data:data primer yang diolah,2019 

 

Berdasarkan hasil Uji reliabelitas pada tabel 3.4, yang dilakukan pada tiap 

variable ditemukan bahwa tiap item pertanyaan reliabel dengan hasil cronbach 

alpha > 0,6. 
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3.4. Analisis Data 

 3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif 

 Menurut (Sugiyono, 2016) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah 

suatu metode yang digunakan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui tanggapan responden  

berdasarkan hasil rata-rata (mean) jawaban responden yang dikelompokan 

berdasarkan tingkat indeks hitung sebagai berikut: 

   
(                               )

              
 

                  =       
(   )

 
 

       =    0,8    

 

1,00 – 1,80 :Sangat Tidak Setuju (STS) 

1,81 – 2,70 :Tidak Setuju (TS) 

2,71 – 3,60 :Kurang Setuju (KS) 

3,61 – 4,50 :Setuju (S) 

4,51 – 5,00 :Sangat Setuju (SS) 

3.4.2. Analisis Regresi Linear Berganda  

Analisis ini dimaksudkan untuk melihat pengaruh Kualitas Produk dan 

Harga terhadap Keputusan Pembelian dalam (Sugiyono, 2016), Analisis yang 

digunakan peneliti, bila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik 

turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen 

sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).  

Dengan Persamaan: 

 Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e 
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Keterangan : 

Y : Keputusan Pembelian 

a : Konstanta 

b1,2 : Koefesien regresi 

X1 : Harga 

X2 : Kualitas Produk 

e : Standar Error 

 

3.4.3. Koefesien Determinan (R²) 

  Menurut (Ghozali, 2016) bahwa koefiesien determinan adalah 

kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Seberapa jauh variabel 

independen dapat mejelaskan variabel dependen, dengan melihat nilai Adjusted 

R². Nilai Adjusted R² yang kecil berarti variabel independen kurang dapat 

menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai yang semakin mendekati satu berarti 

variabel independen hampir dapat menjelaskan semua variasi variabel denpenden. 

3.4.4. Uji Parsial (uji t) 

Menurut (Sugiyono, 2016) Uji t (t-test) melakukan pengujian 

terhadap koefesien regresi secara parsial, pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui signifikan peran secara parsial antara variabel independen 

terhadap variabel dependen dengan mengansumsikan bahwa variabel 

independen lain dianggap konstan. Uji t dilakukan untuk mengetahui 

variable independen mempengaruhi variable dependen yang dilakukan 

secara parsial atau individu terhadap variable dependen. Dengan 

menghitung tabel t dan dibandingkan dengan tingkat kesalahaan 0,05 atau 

5% (α). Kriteria yang digunakan untuk pebandingan adalah sebagai 

berikut. 

- Ho diterima jika nilai t hitung < t tabel atau nilai sig > α 

- Ho ditolak jika nilai t hitung >t tabel atau nilai sig < α 
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3.4.5. Uji F (uji secara simultan) 

  Menurut (Ghozali, 2016), Uji F pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen/terikat. Uji F dilakukan untuk melakukan uji 

terhadap hipotesis, maka harus ada kriteria pengujian yang ditetapkan. 

Kriteria pengujian ditetapkan dengan membandingkan Fhitung dengan 

Ftabel menggunakan tingkat toleransi kesalahan sebesar 5% atau 0,05 (α = 

0,05). Rumus yang digunakan untuk melakukan uji f sebagai berikut. 

- H0 akan diterima jika nilai Ftabel < Fhitung dan sig > α 

- H0 akan ditolak jika nilai Fhitung > Ftabel dan sig < α 

  


