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BAB III 

METODE PENELITIAN 

III.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 

Definisi operasional variabel penelitian menurut  Sugiyono  (2015,  

hlm.    38)  adalah     suatu  atribut     atau  sifat     atau  nilai     dari  obyek   

atau  kegiatan  yang    memiliki  variasi    tertentu  yang     telah  ditetapkan 

oleh peneliti  untuk  dipelajari  danxkemudian  ditarik  kesimpulannya.  

Definisi variabel-variabel penelitian harusxdirumuskan untuk menghindari 

kesesatan dalam mengumpulkanxdata 

III.1.1 DefinisixOperasional 

 

Definisixoperasional danxpengukuran variable darixvariable-variabel 

yangxdigunkan padaxpenelitianxini yaitu : 

1. KeputusanxPembelian 

KeputusanxPembelian adalah skor yangxdidapatkan darixkuesioner 

tentangxKeputusan Pembelian produk minuman Teh Botol Sosro, yang 

diukur melalui indikator : Pemilihan Merek, Pemilihan Produk dan 

Pemilihan Saluran Pembelian dengan menggunakanxskala 

likertxdengan rentangxskalax1-5. 

2. Kualitas Produk 

Kualitas Produk adalah skor yang didapatkan dari kuesioner tentang 

Kualitas Produk Teh Botol Sosro, yang diukur melalui indikator : 

Kinerja, Respon, Kesesuaian dengan menggunakan skala likert dengan 

rentang skala 1-5. 

3. Harga 

Harga adalah skor yang didapatkan dari kuesioner tentang Harga 

produk Teh Botol Sosro, yang diukur melalui indikator : 

Keterjangkauan Harga, Kesesuaian Harga dengan Produk dan 

Kesesuaian Harga dengan Manfaat, dengan menggunakan skala likert 

dengan rentang skala 1-5. 

4. Citra Merek 

Citra Merek adalah skor yang didapatkan dari kuesioner tentang Citra 
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Merek Teh Botol Sosro, yang diukur melalui indikator : Dapat Diingat, 

Dapat Disukai dan Memiliki Arti,dengan menggunakan skala likert 

dengan rentang skala 1-5. 

 
III.1.2 Pengukuran Variabel 

 

 
Tabel 3. Pengukuran Variabel 

 

Variabel Indikator Skala Pengukuran 

 
Keputusan Pembelian (Y1) 

Pemilihan Merek Likert 

Pemilihan Produk Likert 

Pemilihan Saluran Pembelian Likert 

 
Kualitas Produk (X1) 

Kinerja Likert 

Respon Likert 

Kesesuaian Likert 

 

 

Harga (X2) 

Keterjangkauan Harga Likert 

Kesesuaian Harga dengan 

Produk 

Likert 

Kesesuaian Harga dengan 

Manfaat 

Likert 

 
Citra Merek (X3) 

Dapat Diingat Likert 

Dapat Disukai Likert 

Memiliki Arti Likert 

Sumber : Data Diolah 

 
 

III.2 Populasi dan Sample 

 

Populasi dan sample merupakan salah satu komponen dalam suatu 

penelitian yang wajib ada untuk menentukan subjek maupun objek penelitian. 

III.2.1 Populasi 

 

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 

subjek yang memiliki kuantitas dan ciri khas tertentu yang ditetapkan peneliti 

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi tidak hanya 

terdiri hanya orang, tetapi juga ada objek dan juga benda-benda alam lainnya, 

populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada tetapi meliputi seluruh ciri 
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ataupun sifat yang dimiliki objek ataupun subjek tersebut” (Sugiyono, 2014 

hlm. 148). 

Menurut Ferdinand (2014, hlm 171) menyatakan bahwa “populasi 

adalah kumpulan dari semua elemen dalam bentuk peristiwa, hal ataupun orang 

yang memiliki ciri serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena 

dipandang sebagai sebuah penelitian”. 

Berdasarkan pengertian diatas, peneliti mengambil populasi dalam 

penelitian ini adalah masyarakat yang sudah pernah merasakan produk Teh 

Botol Sosro. 

 
III.2.2 x Sample 

 

MenurutxSugiyono (2014, hlmx149) menyatakan bahwa sampelxadalah 

bagianxdari jumlahxdan cirixataupun karakteristikxyang 

dimilikixolehxpopulasi tersebut. Apabila populasixbesar danxpeneliti 

tidakxmungkin mempelajari semua yang adaxpada populasi,xmisalnya 

karenaxketerbatasan dana,xwaktu,  danxtenaga,  makaxpeneliti 

dapatxmenggunakan sampelxyang diambilxdari populasixtersebut. 

DalamXpenelitian ini,Xteknik pengumpulanXsampel menggunakan 

teknikxprobability samplingxyang merupakanxteknik pengambilanxsampel 

yang memberikan peluangxyang samaxbagi setiapxunsur anggotaxpopulasi 

untuk dipilih menjadixanggota sample (Sugiyono 2014, hlm. 151). Selanjutnya 

metode pengumpulan sampelxdilakukan denganxteknik simple random 

sampling, menurut (Sugiyono 2014, hlm 152) simple  random  sampling  

adalah teknik pengambilan sampel yang dilakuan secara sembarang dari suatu 

populasi tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi tersebut. 

Menurut (Ghozali 2014, hlm 9) menyatakan bahwa besarnya sampel 

yang layak digunakan dalam penelitian dengan menggunakan metode Partial 

Least Square (PLS) direkomendasikan berkisar dari 30 sampai dengan 100 

responden. Jumlah sampel yang akan diolah dalam penelitian ini berjumlah 

100 data yang diambil dari masyarakat di Jakarta Selatan. 

 
 

III.3 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu komponen  dalam 
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suatu penelitian yang wajib ada untuk menentukan pengolahan data penelitian. 

 
III.3.1 Jenis Data 

 

Dalam penelitian ini, jenisxdata yangxdigunakan adalah data primer. 

Menurut (Sunyoto 2013,xhlm. 131) datapxrimer adalahxdata yang didapat 

secara langsung darixobjek yang diteliti, yang meliputixkarakteristik 

responden dan persepsixresponden terhadapxvariable penelitianxyang akan 

diteliti. Dalamxpenelitian ini,xdata  yangxdidapat darixkuesionerxmelalui 

Google Form akan diolah sebanyak 100 responden untuk mendapatkan 

informasi. 

 
III.3.2 Sumber Data 

 

Menurut (Sugiyono 2014, hlm 223) menyatakan bahwa 

bilaxdilihatxdari sumberxdatanya, makaxpengumpulan dataxdapat 

menggunakanxsumber primer danxsumber sekunder. Sumber primerxadalah 

sumberxdata      yangxdengan      secaraxlangsung       memberikanxdata 

kepada  pengumpul   data,   selanjutnya   sumber    sekunderxmerupakan 

sumber yang tidakxlangsung memberikanxdata kepada pengumpul  data, 

seperti melalui orangxlain atauxberkas danxdokumen. 

Sumber data yangxdiperoleh dalamxpenelitian inixberasal dari data 

primer, yaitu pengumpulan data dengan membagikan kuesioner kepada 

responden di Jakarta Selatan. 

Menurut (Sugiyono 2014, hlm. 230) menjelaskan bahwa kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab. 

III.3.3 Pengumpulan Data 

 

Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan penyebaran kuesioner 

dengan google form kepada calon responden yang berdomisili di Jakarta 

Selatan. Kuesioner yang diberikan kepada calon responden bertujuan untuk 

dapat mengukur variable-variabel yang diteliti, yaitu kualitas produk,  harga 

dan  citra     merek  terhadap      variable  keputusan      pembelian  yang   
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diukur dengan skala likert. 

Menurut (Sugiyono 2014,xhlm 168) menjelaskan bahwa skala likert 

digunakan untuk mengukurxsikap, pendapatxdan persepsi seseorang atau 

kelompok orang tentangxfenomenaxsosial. 

Peneliti memberikan pertanyaan kepada responden dan diminta untuk 

mengisi pertanyaan tersebut yang diajukan oleh peneliti, dengan pilihan  

rentang jawaban mulai dari “Sangat Tidak Setuju” dengan skor terendah yaitu 

satu, dan “Sangat Setuju” dengan skor tertinggi yaitu lima. Skala likert 

memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu : 

 
Tabel 4. Skala  Likert 

 
xBobotx xPenilaian xKeteranganx 

x1x xSTSx SangatxTidakxSetuju 

x2x xTSx xTidakxSetujux 

x3x xRGx xRagu-Ragu 

x4x xSx xSetujux 

x5x xSSx xSangatxSetujux 

Sumberx: Sugiyonox(2014,xhlm. 169) 

Tabel 5. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

 
Variabel Indikator Butir 

Pertanyaan 

Jumlah 

Pertanyaan 

 Pemilihan Merek 1,2 2 

Keputusan Pembelian (Y) Pemilihan Produk 3,4 2 

 Pemilihan Saluran Pembelian 5,6 2 

 Kinerja 7,8 2 

Kualitas Produk (X1) Respon 9,10 2 

 Kesesuaian 11,12 2 

 Keterjangkauan Harga 13,14 2 

 Kesesuaian Harga dengan 

Produk 

15,16 2 

Harga (X2)   

 Kesesuaian Harga dengan 

Manfaat 

17,18 2 

 Dapat Diingat 19,20 2 

Citra Merek (X3) Dapat Disukai 21,22 2 

 Memiliki Arti 23,24 2 

Sumber : Data Diolah 
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III.4 TeknikxAnalisis Dataxdan UjixHipotesis 

 

Teknikxanalisis dataxdan uji hipotesis merupakanxsalah 

satuxkomponen dalamxsuatu penelitianxyang wajib ada untuk menentukan alat 

dan media yang digunakan dalam penelitian. 

 
III.4.1 Teknik Analisis Data 

 

Menurut (Sugiyono 2014, hlm 238) menyatakan bahwa analisis data 

merupakan sebuah tahapan untuk mengatur kegiatan data, setelah data dari 

seuruh responden atau sumeber lainxterkumpul. Kegiatan dalam menganalisis 

data adalah melakukan pengelompokan data yang sesuai dengan variable dan 

juga jenis responden, mengdetailkan data berdasarkan variable dari semua 

responden, menyediakan data dari setiap variable yang di teliti, melaksanakan 

perhitungan agat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang sudah 

dibuat, serta melaksanakan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan. 

III.4.1.1 Analisis Data Deskriptif 

 

Teori yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014, hlm 238) menjelaskan 

bahwa analisa atau statistic deskriptif merupakan statistic yang dipakai untuk 

melakukan analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang sudah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi. 

Menurut (Ferdinand, 2011)Xmenyatakan bahwa analisis statistic 

deskriptif memiliki tujuanXuntuk mendeskripsikan jawaban yang telah 

diberikan oleh responden dari berbagai hasil kesimpulan yang dikembangkan. 

Analisis statistic deskriptif dilakukan untuk menghasilkan gambaran deskriptif 

dari responden terkait dengan variable-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini. Pendapat sikap ataupun persepsi responden akan dideskripsikan 

dengan menggunakan teknik scoring. Teknik scoring yangxdilakukan 

padaxpenelitian inixterdiriatas peringkatxjawaban 1xhingga 

5,xberikutxtabelnya : 
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Tabelx6 Peringkat Jawaban Respondenx 

 
Skala Likert Variabel X Variabel Y 

1 Sangat Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 

2 Tidak Setuju Tidak Setuju 

3 Ragu-Ragu Ragu-Ragu 

4 Setuju Setuju 

5 Sangat Setuju Sangat Setuju 

Sumber : Data Diolah 

 

 

Maka perhitungan indeksxdari respondenxdihitung dengan rumus 

sebagai berikut : 

 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  

  

 

Dimana : 

1. F1  adalah frekuensi  responden yang  menjawab 1 

2. F2  adalah frekuensi  responden yang  menjawab 2 

3. F3  adalah frekuensi  responden yang  menjawab 3 

4. F4  adalah frekuensi  responden yang  menjawab 4 

5. F5  adalah frekuensi  responden yang  menjawab  5  

Tabel 7. Interprestasi Nilai Presentase Responden 

Sumber : Ferdinand (2011, hlm 324) 

 

Nilai Indeks Interpretasi 

10,00 – 40,00 Rendah 

40,01 – 70,00 Sedang 

70,01 – 100 Tinggi 
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III.4.1.2 AnalisisxInferensial 

 

AnalisisXinferensial dalam merupakan teknikXanalisis dataXyang 

digunakanxuntuk menganalisixdata sampel dan hasilxyang diperolehxmaka 

akanxdigeneralisasikan atauxdisimpulkan darixasal sampelxitu 

diambilx(Sutopo danxSlamet, 2017,xhlm. 2).xDimana analisisxinferensial 

yangxdigunakan dalamXpenelitian iniXakan diperolehXmelalui outputXPLS. 

PartialXLeast SquaresX(PLS) merupakanXfaktor indeterminacyXmetode 

analisisXyang    powerfulxkarena    tidakxmengasumsikan     dataxharus 

dengan  pengukuranxskala   tertentu,xjumlah   sampelxkecil.    PLS  juga   

dapat digunakan untukxkonfirmasi sebuahxteori. 

III.4.1.3 Partial Least Square (PLS) 

 

Menurut Ghozali (2014, hlm.30) menyatakan bahwa Partial Least 

Square merupakan faktor Indeterminacy metode analisis yang memiliki 

pengaruh kuat, karena tidak berpendapat bahwa data harus diukur dengan  

skala tertentu dan jumlah sampel yang kecil. PLS juga dapat digunakan 

untuk konfirmasi teori, maka dari itu data yang didapat dari hasil penelitian 

diolah dengan teknik analisis data yaitu Partial Least Square (PLS) 

Menurut Ghozali (2014, hlm 31) tujuan PLS membantu peneliti 

mendapatkan nilai variable laten dan menghasilkan suatu prediksi. Variable 

laten tersebut merupakan linier agregat dari indikator-indikatir tersebut.  

Weight estimate untuk menciptakan komponen skor variable laten yang 

dihasilkan dari bagaimana Inner Model (model structural yang 

menghubungkan antara variable laten) dan Outer Model (model pengukuran 

yaitu menghubungkanxantara indikatoxdengan konstruknya) dispesifikasi. 

Kemudian    akanXmenghasilkan    residualXvariance    dan   variable 

dependen (keduanya variablexlaten danxindikator)xdiminimumkan. 

MenurutxGhozali (2014 hlm. 32) Estimasixparameter yangxdidapat 

dengan PLSxdapat dikategorikanxmenjadi tiga,xyaitu : 

1. Weighxestimate, diperuntukanxuntuk menciptakanxskor variablexlaten. 

2. PathXestimate, menghubungkanXantara variable latenXdan blok 

indikatornya.x 

3. Meansxdan lokasixparameter (nilai konstanta regresi)xuntukxindikator 

danxvariablexlaten. 
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III.4.1.4 Langkahx- langkahxPartial LeastxSquarex(PLS) 

 

Menurut Noor (2015, hlm 146), langkah-langkah pemodelan persamaan 

structural Partial Least Square adalah berikut : 

Tabel 8. Langkah-Langkah Analisis PLS 

 
1. Merancang Model structural 

2. Merancang Model Pengukuran 

3. Mengkontruksi diagram regresi berganda 

4. Konversi diagram regresi berganda ke dalam persamaan 

5. Estimasi 

6. Evaluasi goodness of it 

7. Pengujian hipotesis 

Sumber : Noor (2015, hlm. 146) 

III.4.1.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

Uji validitas dan uji reliabilitas merupakan  salah  satu  komponen 

dalam suatu penelitian yang wajib ada. Didalamnya terdapat Outer Model, 

Inner Model, alpha conbatch dan composite reability. 

1. Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2014, hlm 52) Uji Validitas merupakan uji atas 

proses yang digunakan dalam pengukuran konsep yang akan diteliti.  

Uji validitas juga digunakan untukxmengukur sah atau tidaknya suatu 

kuesioner. Hasil penelitianxakan sahxapabila terdapat kesamaan antara 

data yang terkumpulxdengan dataxsesungguhnya yangxterjadi pada 

objek. Suatuxkuesioner dikatakanxvalid apabilaxpertanyaan pada 

kuesionerxtersebut mampuxuntuk mengungkapkanxsesuatu yangxakan 

diukurxoleh kuesioner. Selanjutnyaxmenurut Ghozalix(2014, hlmx39) 

menyatakanxbahwa indikatorxakan dianggapvxalid jikaxmemiliki nilai 

korelasixdiatas 0,7. Namunxpada risetxtahap pengembanganxskala 

loadingx0,5 sampaix0,6 masihxdapatxditerima. 

Selanjutnya menurut Ghozali (2014, hlmx39) menyediakan  

pengukuran sederhanaxuntuk keseluruhanxdari prediksixmodel, yaitu : 

a. OuterxModel 

Modelxpengukuran inixmenyangkut tentangxpengujianxvaliditas 

danxreliabilitas instrumentxpenelitian, terdiri dari : 
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1) Convergent Validity 

Validitas konvergen ini dapat dilihat dari nilai 

koefisienxkorelasi antaraxskor indikatorxreflektif dengan skor 

variablexlatennya. Dalam analisis faktor, hal ini dapat dilihat 

pada nilai muatan faktor (outer loading factor). Jika outer 

loading factor ≥ 0,5-0,6 dianggap cukup sebagai kriteria 

terpenuhinya validitas konvergen. 

2) Discriminant Validity 

Valaiditas diskriminan dapat dilihat dengan refleksi indikator 

yang dinilai berdasarkan cross loading. Metode lain untuk 

menilai discriminant validity yaitu dengan membandingkan 

nilai  square root of variance ectracted (AVE) yang 

direkomendasikan nilai AVE harus >0,5. 

 
Menurut Ghozali (2014, hlm 40) perhitungan AVE dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

Dimana : 

λi adalah factor loading 

𝛴i var adalah factor variance 

Σ (Ɛi) adalah error variance 

 
2. Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2014, hlm 47) uji reliabilitasxadalah alatxyang 

digunakanxuntuk mengukurxsuatu kuesioneryxang  merupakan 

indikator darixvariable atauxkonstruk. Kuesionerxdikatan reliabelxatau 

andal apabilaxjawaban seseorang terhadap pertanyaanxkonsisten 

darixwaktu kexwaktu. Ujixreliabilitas dapatxdilakukan denganxsecara 

berikut, yaitu: 

a. Composite reability 

Menurut Ghozali (2014, hlm 65) nilai batas yang masih diterima 

untuk tingkat reliabilitas composite adalah ≥0,7 
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Dimana : 

λi adalah nilai muatan faktor indikator ke i 

δi adalah error pengukuran indikator ke i 

 
b. Alpha conbatch 

Menurut Ghozali (2014, hlm 65) konstruk dinyatakan reliabel jika 

nilai Cronbach alpha diatas 0,70. 

 
 

 
 

 

Contoh tingkat pada realibilitas : 

 
 

Tabel 9. Tingkatxrealibilitas NilaixCronbach Alpha 

 
Alpha xTingkat Reliabilitasx 

0,0 – 0,2x xSangat Rendahx 

x>0,2 – 0,4x xRendahx 

x>0,4 – 0,6x xCukupx 

x>0,6 – 0,8x xTinggix 

x>0,8 – 1,0x xSangat Tinggix 

Sumber : Usman dan Sobri (2013) 

 

 

c. InnerxModel, dievaluasi dengan : 

R-Squarex(R²) untukxkonstruk dependenxmelalui uji effect size f² 

dengan bentuk formula : 

11 
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Dimana R² include dan R² exclude merupakan nilai R-Square dari 

variable laten endogen yang didapat ketika variable eksogen 

tersebut masuk atau dikeluarkan dari model. 

 
III.4.2 Uji Hipotesis 

 

Uji hipotesis merupakan salah satu komponen dalam suatu penelitian 

yang wajib ada untuk menentukan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. 

Didalamnya terdapat uji t dan juga uji r². 

III.4.2.1 Uji t (Uji signifikan Parameter Individual) 

 

Menurut Ghozali (2014, hlm 116) Uji Statistik t pada dasarnya 

menunjukan seberapa besar pengaruh yang dihasilkan dari suatu variable 

independen secara individual dalam menjelaskan variasi variable dependen. 

Selanjutnya untuk menguji hipotesis pada suatu peneitian dapat 

dilakukan dasar pengambilan hipotesis dengan berikut : (Santoso 2018, hlm 

441) 

1. Jika nilai thitung > ttabel,xmaka Hoxditolak dan Ha diterima. Artinya, 

berpengaruh. 

2. Jika nilai thitungx< ttabel,xmaka Hoxditerima danxHa ditolak.xArtinya, tidak 

berpengaruh. 

Selanjutnya, pengujian hipotesis dapat dilakukan juga dengan cara : 

a. Jikaxnilai probabilitasxlebih kecilxatau samadenganxnilai 

probabilitasxSig. (0,05<sig),xmaka Hoxditerima danxHa ditolak.xArtinya, 

tidakxsignifikan. 

b. Jikaxnilai probabilitasxlebih besarxatau samadenganxnilai 

probabilitasxSig. (0,05>sig),xmaka Hoxditolak danxHa 

diterima.xArtinya,xsignifikan. 

 
III.4.2.2 UjixKoefisien Determinasix(R²) 

 

MenurutxGhozali (2014,xhlm 41)xmenyatakan bahwaxanalisi  

koefisien       determinasixR²       digunakanxuntuk       mengukurxseberapa  

jauh kemampuan model dalamxmenjelaskan variasixvariable dependen. Nilai 

R²  yang kecilxberarti kemampuanxvariable-variabelxindependen 
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dalam  menjelaskan    variasixvariable    dependenxsangat    terbatas.  Nilai 

yang  mendekati  1  berarti  variable   independen   memberikan  hampir   

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variable dependen. 

Menurut Ghozali (2014, hlm 42) hasil R² sebesar 0,67, 0,33 dan 0,15 

untuk  variable dependen atau terikat dalam model 

structural mengindikasikan bahwa model “baik”, “moderat”, dan “lemah”. 

Selanjutnya menurut Kurniawan dan Yuniarto (2016, hlm 171) 

mengatakan bahwa setiap penambahan variable bebas ke dalam model maka 

akan selalu meningkatkan nilai R². Sedangkan R Square adjusted merupakan 

nilai koefisien determinasi terkoreksi yang menyesusaikan nilai R². 

Menurut Nawari (2010, hlm 52) nilai R² bertujuan untuk menyatakan 

kekuatan pengaruh dari variable penduga secara bersama-sama terhadap 

variable tergantung. Namun jika jumlah variable penduga semakin banyak, hal 

tersebut dapat mempengaruhi nilai error seiring dengan bertambahnya nilai R². 

oleh karena itu R² perlu disesuaikan (R square adjusted) 

III.5 Kerangka Model Penelitian 

 

Berdesarkan perumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas, peneliti 

ingin meneliti variable X terhadap variable Y. Maka, berdasarkan teori peneliti 

terdahulu dapat disimpulakn bahwa variable X berpengaruh sihnifikan terhadap 

variable Y. Kerangka model penelitianxini menggunakanxmodel PartialxLeast 

Squarex(PLS) yang digambarkan sebagaixberikut : 

Sumber : hasil output PLS 

Gambarx2. KerangkaxModelxPenelitian 
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