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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut sugiyono 

(2014) mtode penelitian kuantitatif adalah “metode penelitian kuantitatif 

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

ditetapkan”.  

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

a. Variabel Independen 

Variabel independen adalah suatu variabel yang dapat 

mempengaruhi variabel dependen, biasa disebut dengan variabel bebas 

(Suhartanto, 2014). Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

brand awareness, brand acossiation, perceived quality dan brand 

loyalty. 

b. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi pusat perhatian 

dalam suatu penelitian, biasa disebut juga dengan variabel terikat karena 

dipengaruhi oleh variabel independen (Suhartanto, 2014). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian 

c. Definisi Operasional 
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Tabel 3.1 

Definifisi operasional 

 

No  Variabel  
Definisi Operasional 

Variabel 
Indikator 

1. Brand 

awareness 

(X1) 

Brand awareness adalah 

kesanggupan calon 

pembeli untuk mengenali 

atau mengingat bahwa 

suatu merek tersebut 

merupakan bagian dari 

merek tertentu (Aaker, 

2013) 

1. Menyadari merek 

2. Mengenali merek 

3. Top of Mind 

(Yoo at al, 2000) 

2. Brand 

associatio

n 

(X2) 

Brand Association  

merupakan atribut yang 

sudah ada dalam merek 

dan dapat menjadi lebih 

besar apabila konsumen 

memiliki banyak 

pengalaman tentang 

merek tersebut 

(simamora, 2013) 

1. Atribut produk 

2. Harga 

3. Pesaing 

4. Gaya hidup 

(Winatapradja, 2013) 

3. Perceived 

quality 

(X3) 

Persepsi kualitas  adalah 

suatu penilaian 

konsumen seluruh 

keunggunalan atau 

superioritas dari suatu 

merek (Tjiptono, 2011) 

1. Performa (kesan terhadap 

kinerja) 

2. Quality (kesan terhadap 

kualitas produk) 

3. Service (kesan terhadap 

layanan 

4. Feature (kesan terhadap 

atribut produk) 

 (St. Sudomo,2013) 
4. Brand 

loyalty 

(X4) 

Loyalitas merek 

merupakan suatu ukuran 

tentang kesetiaan seorang 

konsumen pada merek 

tertentu (Rangkuty, 

2002).   

1. Setia pada merek 

2. Merekomendasikan 

3.Kepuasan pada merek 

4. Minat pembelian ulang 

(Aswin Saputra, 2012) 

5. Keputusan 

pembelian  

(Y) 

Keputusan pembelian 

adalah pernyataan mental 

dari konsumen untuk 

merealisasikan rencana 

pembelian sejumlah 

produk dengan merek 

tertentu ( Setiadi, 2003) 

1. Kebutuhan  

2. Pencarian informasi  

3. penilaian alternatif 

4. keputusan pembelian 
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C. Sumber Data 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek 

yang diteliti melalui jawaban dari responden dalam suatu kuesioner 

(Sugiyono,2014). Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil 

pengisian kuesioner tentang pengaruh brand equity (brand awareness, 

brand association, perceived quality, dan brand loyalty) terhadap 

keputusan pembelian smartphone Xiaomi. Kuesioner tersebut dibagikan 

kepada sekitar 130 orang responden mahasiswa pemakai smarphone 

Xiaomi di lingkungan FEB. 

D. Metode pengumpulan data 

Penelitian ini menggunakan metode penngumpulan data kopesioner. 

Menurut Sugiyono (2014) kuesioner adalah teknik pengumpulan data 

dengan cara peneliti memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan yang 

tertulis untuk dijawab responden.   

Kuesioner pada penelitian ini akan menggunakan skala Likert. Skala 

Likert menurut Sugiyono (2014) adalah “Skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial”. 

Pernyataan dalam kuesioner disusun menggunakan skala Likert 

guna mendapatkan data interval yang dijelaskan dalam skor sebagai 

berikut: 
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1. STS = Sangat Tidak Setuju dengan skor sebesar 1 

2. TS  = Tidak Setuju dengan skor sebesar 2 

3. N  = Netral dengan skor sebesar 3 

4. S  = Setuju dengan skor sebesar 4 

5. SS  = Sangat Setuju dengan skor sebesar 5 

 

E. Desain Pengambilan Sampel 

1. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 

2014). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis yang menggunakan Xiaomi. Karena jumlah 

populasinya terlalu banyak dan tidak dapat diketahui secara pasti maka 

dilakukan pengambilan sampel untuk penelitian  

Menurut Sugiyono (2014) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi yang besar dan 

peneliti tidak mungkin bisa mmepelajari populasi tersebut maka dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut 

2. Teknik Sampling  

Teknik pengambilan sampel ini menggunakan teknik nonprability 

sampling dengan pendekatan purposive sampling yaitu teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu sehingga layak untuk menjadi 
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sampel (Sugiyono 2014). Sampel pada penelitian ini memiliki kriteria 

tertentu: 

1) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

2) Menggunakan Smartphone  Xiaomi 

Penelitian ini menggunakan rumus dari Paul Leedy dalam Arikunto 

(2002) karena peneliti tidak mengetahui jumlah populasi yang memakai 

Snartphone Xiaomi, yaitu 

n=(
𝑍

𝑒
)
2

 (P)(1 – P) 

 

keterangan : 

n = ukuran sampel 

P = jumlah populasi 

e = sampling eror (10%) 

Z = standart untuk kesalahan yang dipilih 

Jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui maka harga 

(P)(1 – P)  maksimal adalah 0,25. Bila mengunakan confidence level 

95% dengan tingkat kesalahan tidak lebih dari 10% maka besarnya 

sampel adalah : 

n=(
1,96

0,1
)
2

 (0,25) = 96,04 maka dibulatkan menjadi 100 

F. Metode Analisis Data 

1. Uji Instrumen 

a. Uji Validitas 
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Uji validitas digunakan untuk mengukur sah (valid) atau 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi, validitas adalah 

mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat 

betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas 

dapat diketahui dengan melihat r hitung, apabila r hitung > r tabel 

maka item dinyatakan valid (Ghozali, 2011). 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah sejauh mana skala menghasilkan hasil yang 

konsisten jika pengukuran berulang akan dibuat. Uji reliabilitas 

merupakan ukuran tingkat kepercayaan instrumen yang digunakan 

sebagai alat pengumpul data. Peneliti menggunakan indikator 

besarnya cronbach alpha dalam penelitian ini. Jika cronbach alpha > 

0,60 (Ghozali, 2011), maka kuesioner dinyatakan reliabel atau dapat 

dipercaya. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel terikat dengan variabel bebas keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Uji 

normalitas menggunakan uji kolmogrov-smirnov, yang mana 

dengan uji ini dapat diketahui data yang digunakan berdistribusi 
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normal atau tidak. Apabila signifikan hitung > 0,05, maka data 

tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya apabila signifikan hitung 

< 0,05, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah variabel 

independen yang satu dengan variabel independen yang lain dalam 

model terdapat hubungan yang sempurna atau tidak. Untuk menguji 

adanya multikolineritas dapat dilakukan dengan menganalisis 

korelasi antar variabel dan perhitungan nilai tolerance serta 

variance inflation factor (VIF). Multikolinieritas terjadi jika nilai 

tolerance lebih kecil dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar 

variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Dan nilai VIF 

lebih besar dari 10, apabila VIF kurang dari 10 dapat dikatakan 

bahwa variabel independen yang digunakan dalam model adalah 

dapat dipercaya dan objektif. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan jika varians dari e tidak 

konstan. Masalah heteroskedastisitas umum terjadi dalam cross 

section (Sulaiman, 2004). Hal ini dapat dideteksi dengan 

menggunakan uji Glejser yang meregresikan nilai absolute residual 

terhadap variabel independen yang digunakan dalam suatu model 

regresi. Jika variabel independen ternyata signifikan (sig < 0,05) 

mempengaruhi absolute residual, ini berarti bahwa dalam data 
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terdapat heteroskedastisitas. Apabila ternyata tidak signifikan (sig > 

0,05), berarti bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Model 

yang baik adalah model yang mempunyai asumsi 

homoskedastisitasnya terpenuhi. 

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan uji untuk membuktikan dugaan sementara 

yang dikemukakan oleh peneliti (Djarwanto dan Subagyo, 2005).  

1) Analisis Regresi Linier Berganda 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan 

untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. Adapun dari hasil analisis regresi tersebut 

akan diketahui sifaat hubungan antara kedua variabel penelitian, 

yaitu apakah hubungan dari kedua variabel yang diteliti 

menunjukan hubungan yang bersifat positif atau negatif 

(Djarwanto dan Subagyo, 2005). 

Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini dapat 

disusun sebagai berikut :  

Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e 

Dimana :  

Y = Keputusan Pembelian 

X1 = Brand Awareness (kesadaran merek) 

X2 = Brand Acosiation (asosiasi merek) 
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X3 = Perceived Quality (persepsi kualitas) 

X4 = Brand Loyalty (loyalitas merek) 

β1, β2, β3, β4= Koefisien regresi  

a = Nilai Konstanta  

e = Error 

2) Uji t 

Pengujian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel-

variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Uji t 

digunakan untuk menguji secara parsial pengaruh dari masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji 

t dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig 

(significance). Jika probabilitas nilai t atau signifikansi < 0,05, 

maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun, jika 

probabilitas nilai t atau signifikansi > 0,05, maka dapat dikatakan 

bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat. (Lupiyoadi & 

Ikhsan, 2015). Pengertian yang lain menyatakan bahwa uji t 

adalah untuk mengetahui tingkat pengaruh dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen (Djarwanto dan 

Subagyo, 2005). 

3) Uji F 
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Uji F merupakan uji simultan yaitu pengujian mengenai 

apakah model penelitian yang didapatkan tepat dan dapat 

diterima. Signifikansi yang diperoleh dapat berarti hubungan yang 

terjadi berlaku untuk populasi. Hasil uji F dilihat dalam tabel 

ANOVA dalam kolom sig. (significance). Sebagai contoh, kita 

menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05), jika nilai probabilitas 

< 0,05, maka dapat dikatakan model penelitian yang digunakan 

tepat dan diterima. Namun, jika nilai signifikansi > 0,05, maka 

dapat dikatakan model penelitian yang digunakan tidak tepat dan 

tidak diterima (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015). Pengertian yang lain 

mengatakan bahwa uji F merupakan uji untuk mengetahui apakah 

variabel independen secara simultan dan signifikan berpengaruh 

terhadap variabel dependen (Djarwanto dan Subagyo, 2005). 

4) Koefisien Determinasi (R2) 

Analisis koefisien determinasi (R2) digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar sumbangsih variabel independen 

dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen yang terwujud 

dalam bentuk persentase. Besaran R2 disebut sebagai koefisien 

determinasi dan merupakan kebesaran yang lazim digunakan 

untuk mengukur kecocokan atau kesesuaian suatu garis regresi 

(Gujarati, 2007).  

Menurut Ghozali (2011) dalam uji determinasi (R2) untuk 

mengetahui hasil dari pengujian dalam SPSS dapat dilihat pada 
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kolom R2, nilai R2 berkisar antara 0 sampai dengan 1. Nilai R2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Namun, nilai R2 yang mendekati satu berarti variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

dapat memprediksi variasi variabel dependen.


