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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Variabel Penelitian dan Pengukuran Indikator Variabel 

1. Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat dua macam variabel, yaitu variabel 

terikat (variabel dependen) merupakan variabel yang tergantung dengan 

variabel yang lainnya serta variabel bebas (variabel independen) 

merupakan variabel yang tidak memiliki ketergantungan terhadap 

variabel yang lainnya.Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain : 

a. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian 

minuman berkarbonasi Coca - cola (Y) 

b. Variabel bebas dalam penelitian ini merupakan faktor yang 

mempengaruhi keputusan konsumen membeli produk minuman 

berkarbonasi Coca – cola yaitu antara lain: 

1) Harga (X1) 

2) Kualitas Produk (X2) 

3) Promosi (X3) 

2. Definisi dan Pengukuran Indikator Variabel 

 Analisis data dalam penelitian ini merupakan analisa kuantitatif, 

yaitu analisis data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau data 

kuantitatif yang diangkakan (scoring) mulai dari sangat tidak setuju 
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dengan skor 1 sampai 5 sangat setuju. Pengukuran variabel dilakukan 

dengan menggunakan skala likert 5 jenjang dengan menggunakan 

alternatif jawaban sebagai berikut: 

1 = STS ( Sangat Tidak Setuju ) 

2 = TS (Tidak Setuju ) 

3 = N ( Netral ) 

4 = S ( Setuju ) 

5 = SS (Sangat Setuju ) 

a. Keputusan pembelian(Y) 

Konsumen memutuskan untuk membeli minuman berkarbonasi 

coca-cola meihat dari harga yang terjangkau, kualitas yang baik, dan 

melihat dari beberapa promosi yang di lakukan di media masa. Pada 

tahap ini konsumen dihadapkan pada suatu pilihan untuk melakukan 

pembelian atau tidak. Keputusan pembelian dapat diukur melalui 

indikator - indikator  antara lain : 

1) Keyakinan konsumen akan kualitas produk, keamanan, dan 

manfaat dari produk minuman berkarbonasi coca-cola. 

2) Konsumen merasa terpenuhi kebutuhannya dengan membeli dan 

mengkonsumsi produk minuman berkarbonasi coca-cola. 

3) Keinginan membeli produk minuman berkarbonasi coca-cola 

dan mengkonsumsinya. 

4) Kepercayaan konsumen terhadap produk minuman berkarbonasi 

coca-cola tanpa efek samping yang merugikan konsumen. 
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b. Harga (X1) 

Harga minuman berkarbonasi Coca – cola menurut persepsi konsumen 

sangat terjangkau. Indikator-indikator pengukuran harga antara lain 

adalah : 

1) Harga minuman coca-cola sesuai dengan kualitas produk. 

2) Harga minuman coca-cola sesuai ukuran kemasan. 

3) Harga minuman coca-cola sesuai dengan manfaat dan 

menyegarkan. 

4) Harga minuman coca-cola terjangkau bagi kalangan menengah 

kebawah. 

c. Kualitas produk (X2) 

Konsumen beranggapan bahwa Kualitas produk minuman 

berkarbonasi Coca-cola merupakan kualitas terbaik. Indikator-

indikator kualitas produk antara lain adalah: 

1) Manfaat produk minuman coca-cola yang diperoleh konsumen 

aman di konsumsi dan cepat menghilangkan dahaga konsumen. 

2) Rasa dari produk minuman berkarbonasi coca-cola yang terasa 

menyegarkan untuk di konsumsi. 

3) Kemasan dari produk minuman berkarbonasi coca-cola yang 

kreatif, unik, dan menarik. 

4) Produk minuman coca-cola sesuai dengan spesifikasi yang 

ditawarkan pada ikan, promosi, dan kualitas produk. 
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d. Promosi (X3) 

Konsumen mengetahui produk minuman berkarbonasi coca-cola 

melalaui Promosi yang telah di lihat dari beberapa media. Indikator-

indikator promosi antara lain adalah : 

1) Kuantitas penayangan iklan minuman berkarbonasi coca-cola di 

tv atau radio sangat tepat yaitu pada saat jam-jam istirahat. 

2) Minuman berkarbonasi coca-cola sering menjadi sponsor atau 

donatur dalam suatu acara yang ada di sekitar masyarakat. 

3) Promosi minuman berkarbonasi coca-cola yang menarik dengan 

mencantumkan nama konsumen dan kata ucapan pada kemasan. 

4) Sering mengadakan acara minum gratis di tempat pada sekolah-

sekolah jengang SMA. 

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Populasi dalam penelitian ini 

yaitumasyarakat yang pernah membeli, mengkonsumsi minuman 

berkarbonasi coca-colapada minimarket dan sport centreyang berada di 

dekat Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono,2008). Menurut Roscoe yang dikutip 

oleh Sekaran (2006), ukuran sampel yang tepat untuk penelitian lebih dari 

30 dan kurang dari 500. Sampel digunakan dalam penelitian adalah 

masyarakat yang sedang mengkonsumsi produk minuman karbonasi coca-

cola yang berada di minimarket dan sport centre area Kartasura 

3. Teknik pengambilan sampel 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu purposive sampling yaitu pengambilan sampel dilakukan dengan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu, dengan memperhatikan responden 

yang dikehendaki untuk memudahkan penelitian sehingga diambil sampel 

secara pasti sebanyak 100 responden dengan kriteria responden sebagi 

berikut: 

a. Komsumen yang sedang mengkonsumsi minuman berkarbonas coca-

cola. 

b. Komsumen yang pernah mengkonsumsi minuman berkarbonas coca-

cola. 
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Cara yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian 

ini sebagai berikut : 

a. Sebelum kuesioner disebarkan kepada responden terlebih dahulu 

menanyakan responden, apakah mereka pernah mengkonsumsi 

minuman berkarbonasi coca-cola. 

b. Memberikan penjelasan tentang produk minuman berkarbonasi coca-

cola, dan apa yang harus di jawab dalam kuesioner tersebut. 

c. Menunggu hasil jawaban kuesioner dari responden dan mengecek 

kembali apakah jawaban dari responden sudah sesuai, agar data yang 

diperoleh tidak terjadi kesalahan 

C. Jenis Data 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh melalui survei 

lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang 

original, yang diperoleh langsung dari responden melalui alat bantu 

kuesioner. Data primer dalam penelitian ini hasil data kuesioner dari 

responden tentang harga, kualitas produk, promosi dan keputusan 

pembelian. 

Kuesioner merupakan suatu instrumen yang digunakan dalam 

pengumpulan data dengan cara menyusun format pertanyaan yang 

telah didesain untuk memudahkan analisis sesuai dengan tujuan 

penelitian (Rangkuti, 2002). 

 



34 

 

D. Metode Analisis Data 

1. Analisis Data Kuantitatif 

a. Uji Validitas 

Uji validitas sebuah alat ukur ditunjukkan dari kemampuannya 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk mengukur validitas 

kuesioner yang diberikan kepada responden maka digunakan koefisien 

korelasi product moment dengan menggunakan bantuan komputer 

program SPSS (Statistical Package for Social Science) dan 

menggunakan tingkat signifikan ≤ 0,05 (Ghozali, 2006). Apabila 

seluruh instrument dari kuesioner yang diujikan sesuai, maka 

instrument tersebut dikatakan valid. Kriteria penilaian uji validitas 

adalah apabila r hitung > r tabel, maka item kuesioner tersebut valid. 

Apabila r hitung < r tabel, maka dikatakan item kuesioner tidak valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Pengertian reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil 

suatu pengukuran dapat dipercaya. Untuk mengetahui kuesioner 

tersebut sudah reliable akan dilakukan pengujian reliabilitas kuesioner 

dengan bantuan komputer program SPSS (Statistical Package for 

Social Science). Metode pengambilan keputusan pada uji reliabilitas 

yaitu menggunakan batasan 0,60 yang artinya suatu variabel dikatakan 

reliable jika nilai menunjukkan Alpha cronbach lebih besar dari 0,6 

(Ghozali, 2006). 

 



35 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kondisi data yang 

dipergunakan dalam penelitian. Model analisis regresi penelitian ini 

mensyaratkan uji asumsi terhadap data yang meliputi: 

a. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen) (Ghozali, 2006). Hasil yang diharapkan dalam pengujian 

adalah tidak terjadinya korelasi antar variabel independen. Ada 

beberapa cara untuk menguji apakah terdapat atau tidaknya 

multikolonieritas dalam model regresi. Dalam pengujian ini, peneliti 

menggunakan analisa matrik korelasi antar variabel independen 

dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). 

Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF 

kurang dari 10, hal ini berarti tidak terjadi multikolonieritas dalam 

model regresi yang digunakan dalam penelitian. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari 

satu pengamatan satu ke pengamatan yang lain (Ghozali,2006). Jika 

varians dari residu satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut homokedastisitas dan jika varians berbeda maka disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik digunakan adalah data 
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yang bersifat homoskesdatisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas 

(Ghozali,2006). Dalam penelitian ini digunakan uji glejser sebagai 

dasar pengambilan keputusan yaitu jika variabel independen signifikan 

lebih kecil dari 0,05 atau 5% secara statistikmempengaruhi variabel 

dependen, maka terjadi heterokedastisitas. Apabila variabel 

independen signifikan lebih besar dari 0,05 atau 5% secara statistik 

tidak mempengaruhi variabel dependen, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas dalam penelitian. 

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 

2006). Untuk menguji data yang dikumpulkan berdistribusi normal 

atau tidak dapat dilakukan dengan metode uji statistik sederhana yang 

sering digunakan untuk menguji asumsi normalitas adalah dengan 

menggunakan uji normalitas dari Kolmogorov Smirnov. Metode 

pengujian normal tidaknya distribusi data dilakukan dengan melihat 

nilai signifikansi variabel, jika signifikan lebih besar dari 0,05atau 5% 

maka menunjukkan distribusi data normal. 

3. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda dilakukan terhadap model lebih dari satu 

variabel independen,untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap 

variabel dependen. Pada penelitian menggunakan alat bantu program 

SPSS untuk mempermudah proses pengolahan data penelitian dari 
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program tersebut akan didapatkan output berupa hasil pengolahan dari 

data yang telah dikumpulkan, kemudian output hasil pengolahan data 

tersebut diinterprestasikan akan dilakukan analisis terhadapnya. 

Persamaan regresi berganda yaitu sebagai berikut (Ghozali, 2006) : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

 

Keterangan : 

Y : Keputusan pembelian 

α : Konstanta 

β1,2,3 : Koefisien regresi 

X1 : Harga 

X2 : Kualitas produk 

X3 : Promosi 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 

yaitu harga, kualitas produk, dan promosi secara parsial terhadap 

variabel dependennya yaitu keputusan pembelian.Caranya yaitu 

dengan melihat nilai t hitung dan nilai signifikansi dari masing-masing 

variabel independen dengan tingkat signifikansi 0,05. Apabila nilai t 

hitung < t tabel dan nilai signifikan> 0,05 maka secara parsial variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu 

keputusan pembelian. Apabila nilai t hitung > t tabel dan nilai 
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signifikan < 0,05  maka secara parsial variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu keputusan pembelian.. 

b. Analisis Koefisien Determinasi 

Analisis R
2
 (AdjustR Square) atau koefisien determinasi 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 

independen dalam menerangkan variasivariabel dependen dalam 

penelitian (Ghozali, 2006).Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol 

sampai dengan satu (0< R
2
>1). Kemampuan variabel independen yang 

hanya dapat menjelaskan variasi variabel dependen yang terbatas akan 

ditunjukan dengan Adjusted R Square atau nilai R
2
 yang kecil. 

Sedangkan variabel independen yang hampir semua memberikan 

informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel 

dependen akan menujukan Adjusted R Square atau nilai R
2
 yang 

mendekati satu (Ghozali, 2006). 


