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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian ini adalah konsumen mobil Low Cost Green 

Car bermerek Toyota Agya. Lokasi penelitian berada di Kota Semarang. 

3.2 Populasi, Sample, dan Teknik Sampling 

3.2.1 Populasi dan Sampel  

Menurut Sugiyono (2011) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Dapat disimpulkan bahwa populasi 

adalah keseluruhan dari pengukuran obyek atau subyek yang terdapat 

pada penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa Universitas Katholik Soegijapranata, Universitas 

Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang yang menggunakan 

mobil Low Cost Green Car merek Toyota Agya.Menurut Sugiyono 

(2011)  Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Berdasarkan hasil dari observasi 

lapangan, dapat disimpulkan pengguna Toyota Agya kurang lebih 15 

orang pengguna mobil Agya yang terlihat menggunakan mobil Toyota 

Agya dengan menggunakan kriteria sampel jenuh yakni satu variabel 

minimal 10 responden, pada penelitian ini terdapat tiga variabel 

sehingga variabel minimal sebanyak 30 responden. Jadi, pada penelitian 

diambil sebanyak 45 responden. 

3.2.2 Teknik Sampling 

Teknik sampling teknik sampling yang digunakan yakni teknik 

sampling non probability sampling dengan menggunakan metode 

Purposeive Sampling. Pada penelitian ini menggunakan teknik 

Purposeive Sampling. Sugiyono, (2017) teknik purposive sampling 

ialah teknik penentuan sampel yang memperhatikan pertimbangan-
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pertimbangan serta kriteria tertentu, sehingga dapat diperoleh suatu data 

yang representatif yang dapat digunakan di dalam penelitian. Kriteria 

sampling dalam penelitian ini adalah Pengguna ikut dalam memutuskan 

pembelian mobil Toyota Agya. Karena, pada penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling dan pengguna yang ikut dalam 

memutuskan pembelian mobil Toyota Agya diyakini dapat memahami 

pernyataan kuesioner tentang kualitas produk, harga, dan keputusan 

pembelian.  

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian, diperlukan jenis dan sumber data yang akurat. 

Pada penelitian ini, jenis data adalah data primer yakni data yang didapat 

langsung dari pengguna mobil Low Cost Green Car merk Toyota Agya, 

yang sumber data yang didapat adalah data konsumen pengguna mobil Low 

Cost Green Car merek Toyota Agya. 

3.4 Metode Pengumpulan data 

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini menggunakan 

metode survei dengan membagikan kuisioner yang dibagikan kepada 

mahasiswa konsumen mobil Low Cost Green Car merek Toyota yang ada 

di kota Semarang. Berdasarkan purposive sampling, responden didapat 

langsung dari lokasi penelitian yakni mahasiswa Universitas 

Soegijapranata, Universitas Diponegoro, dan Universitas Negeri Semarang  

yang sudah menggunakan mobil Toyota Agya yang menggunakan mobil 

Toyota Agya (merek mobil Toyota yang menerapkan Low Cost Green Car), 

dan ikut dalam memutuskan pembelian mobil Toyota Agya,. 

Kuesioner yang diberikan dalam penelitian ini terdiri dari identitas 

responden, kemudian pada bagian persepsi terdiri dari kuesioner kualitas 

produk, harga, promosi dan keputusan pembelian dengan menggunakan 

skala Likert.  Skala likert yang digunakan memiliki nilai numerik 1,2,3,4, 
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dan 5 diberikan pada setiap tingkat persetujuan secara berurutan, dengan 

ketentuan Sugiyono (2017): 

a. 1 = Sangat Tidak Setuju  

b. 2 = Tidak Setuju 

c. 3 = Netral  

d. 4 = Setuju   

e. 5 = Sangat Setuju 

3.5 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

3.5.1 Uji Validitas 

Sugiyono (2017) menyatakan bahwa instrument yang valid itu 

berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) 

itu valid. data yang dapat dikatakan valid adalah data yang memiliki 

instrument yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Suatu instrumen yang dinyakan valid atau sahih berarti 

mempunyai validitas yang tinggi. Sedangkan sebaliknya instrumen yang 

kurang valid disimpukan bahwa memiliki validitas yang rendah. Item 

dapat dinyatakan valid jika r hitung > r tabel dengan tingkat signifikansi 

sebesar 5% atau 0.05. Kriteria penilaian uji validitas yaitu : 

a. Apabila r hitung > r tabel maka item pernyataan kuesioner 

dikatakan valid. 

b. Apabila r hitung < r tabel maka item pernyataan kuesioner 

dikatakan tidak valid 
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Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Kualitas Produk 

Variabel  R hitung  R tabel Keterangan 

Kualtias 

Produk 

(X1) 

X1.1 Kualitas 

kinerja 

kenyamanan 

0,512 0,294 VALID 

X1.2 Kualitas 

kinerja suku 

cadang 

mudah 

ditemukan 

0,726 0,294 VALID 

X1.3 Kualitas 

Fitur ramah 

lingkungan 

0,519 0,294 VALID 

X1.4 Kualitas 

fitur bentuk 

mobil 

0,396 0,294 VALID 

X1.5 Kualitas 

fitur 

kehandalan 

0,735 0,294 VALID 

X1.6 Kualitas 

fitur daya 

tahan 

pemakaian 

0,644 0,294 VALID 

Sumber : data primer diolah peneliti, 2019  
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Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Harga 

Variabel  R hitung  R tabel Keterangan  

Harga 

X2 

X2.1 Besaran uang 

sudah sesuai 

dengan kualitas  

0,717 0,294 VALID 

X2.2 Membeli mobil 

Agya sudah 

sesuai manfaat 

0,807 0,294 VALID 

X2.3 Terdapat 

beragam pilihan 

tipe dan harga  

0,650 0,294 VALID 

Sumber : data primer diolah, 2019 

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Keputusan Pembelian 

Variabel  R hitung  R tabel Keterangan  

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Y1.1 Keputusan 

pembelian 

karena sesuai 

kebutuhan 

memakai 

mobil  

0,901 0,294 VALID 

Y2.2 Keputusan 

pembelian 

berdasarkan 

pilihan pribadi 

0,914 0,294 VALID 

Sumber : data primer diolah, 2019 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai r-hitung dari setiap indikator 

memiliki nilai yang lebih besar daripada r-tabel. Dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan kuesioner dalam penelitian ini 

adalah valid.  
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3.5.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat tingkat kestabilan dari 

suatu alat pengukur dalam mengukur dari suatu gejala/kejadian. 

Kuesioner dikatakan reliabel jika kuesioner tersebut dilakukan 

pengukuran ulang, maka akan mendapatkan hasil yang sama. Dalam 

penelitian ini uji reliabilitasnya menggunakan rumus korelasi Alpha 

Cronbach. Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki 

koefisien kehandalan reliabilitas sebesar > 0,5 atau lebih. 

Tabel 3.4 Hasil Uji Relabilitas 

Keterangan Cronbach Alpha Keterangan 

Kualitas Produk (X1) 0,684 RELIABEL 

Harga (X2) 0,567 RELIABEL 

Keputusan Pembelian 

(Y) 

0,785 RELIABEL 

  Sumber : data primer diolah, 2019 

3.6 Alat Analisis Data 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Tanggapan responden pada variabel kualitas produk, harga dan 

keputusan pembelian dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel. 

Pada analisis deskriptif penelitian ini menggunakan rentang skala. 

Rentang skala diukur dengan rumus :  

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑠𝑘𝑎𝑙𝑎 =  
(𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙)

𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙
 

=
(5 − 1)

5
 

= 0,8 
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Rumus diatas bertujuan untuk menentukan skala skor terendah 

hingga skor tertinggi dalam satu pernyataan yang diajukan dalam 

kuesioner pada hasil penilaian responden yang sudah menggunakan 

mobil Low Cost Green Car merek Toyota Agya,sehingga didapat hasil 

rentang skala sebagai berikut: 

a. Skor rata-rata 1,0 – 1,8 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

b.Skor rata-rata 1,8 – 2,6 = Tidak Setuju (TS) 

c. Skor rata-rata 2,6 – 3,4 = Netral (N) 

d.Skor rata-rata 3,4 – 4,2 = Setuju (S) 

e. Skor rata-rata 4,2 – 5,0 = Sangat Setuju (SS) 

3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh antara variabel independen (kualitas produ, dan 

harga) terhadap variabel dependen (keputusan pembelian). Rumus yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu:  

Y  = α + b1X1+b2X2........ 

 Keterangan : 

   Y = Keputusan pembelian 

  α = Konstanta regresi  

  b : koefisien regresi atau angka arah  

  X1 : Kualitas Produk 

  X2: Harga  

  e = standar eror 
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3.6.3 Uji t 

Uji t digunakan untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel kualitas produk, harga, secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel keputusan pembelian 

Hipotesis : 

H1 : Kualitas Produk berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian   

H2 : Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian 

H3 : Kualitas Produk, dan Harga berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian/ 

Hipotesis tentang pengujian t-tes, yaitu :  

H0 : b1=b2=b3=0 

H0,1 : Artinya, tidak ditemukan hasil positif dari variabel 

independen, yaitu kualitas produk (X1) terhadap variabel 

dependen, yaitu keputusan pembelian (Y1)  

H0,2 : Artinya, tidak ditemukan hasil positif dari variabel 

independen, yaitu harga (X2) terhadap variabel dependen, yaitu 

keputusan pembelian (Y1) 

Ha : b1>0 , b2>0 , b3>0  

Ha,1 : Artinya, ada pengaruh positif dari variabel independen, 

yaitu kualitas produk (X1) terhadap variabel dependen, yaitu 

keputusan pembelian (Y1)  

Ha,2 : Artinya, ada pengaruh positif dari variabel independen, 

yaitu kualitas produk (X1) terhadap variabel dependen, yaitu 

keputusan pembelian (Y1) 
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Kriteria t tabel dan t hitung dengan tingkat kepercayaan 

5% atau 0,05 , maka: 

a. Apabila angka probabilitas signifikan > 0,05 maka Ho 

akan diterima dan Ha akan ditolak. 

b. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05 maka Ho 

akan ditolak dan Ha akan diterima. 

3.6.4 Uji F 

Uji F digunakan untuk menunjukkan hubungan semua variabel 

bebas atau independen memiliki pengaruh terhadap variabel terikat atau 

dependen. Variabel bebas yang diketahui yakni Kualitas Prduk (X1) dan 

Harga (X2) dan variabel terikat keputusan pembelian (Y1)  

Kriteria pengujiannya, yaitu :  

a. Hipotesis pengujian F, yaitu  

1. H0 : b1=b2=b3=0 

Artinya, bahwa semua variabel bebas tidak ada 

pengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

sehingga hasil yang didapat tidak simultan, atau  

 

2. H0: b1≠b2≠b3 ≠0 

Artinya, bahwa semua variabel bebas memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

sehingga hasil yang didapat simultan 

b. Kriteria F tabel dan F hitung dengan tingkat kepercayaan 

5% atau 0,05 maka,  

1. Jika F hitung > F tabel (0,05), maka Ho ditolak 

dan Ha diterima 

2. Jika F hitung < F table (0,05), maka Ho diterima 

dan Ha ditolak 
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3.6.5 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel-

variabel dependen yang akan diteliti oleh peneliti. Nilai 

koefisien determinasi adalah nilai yang berada diantara nol dan 

satu. Nilai R² atau R square yang kecil diartikan bahwa 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen sangat terbatas dalam menjelaskan 

penelitian. Hasil nilai R square yang mendekati satu dapat 

diartikan bahwa variabel – variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi-variabel dependen dalam menjelaskan penelitian.  

 

  




