
50 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

 

 Penelitian ini bersifat asosiatifkausal. MenurutSugiyono (2015) penelitian 

asosiatif adalah penelitian yang bermaksud menggambarkan dan menguji 

hipotesis hubungan dua variabel atau lebih. Penelitian asosiatif terdapat 3 macam, 

yaitu judul asosiatif simetris, asosiatifkausal, dan asosiatif resiprokal atau 

interaktif saling mempengaruhi. Penelitian asosiatifkausal diawali dengan kata 

pengaruh atau faktor determinan dan digunakan untuk meneliti hubungan variabel 

independen dan variabel dependen yaitu hubungan kualitas produk dan 

promositerhadap keputusan pembelian Produk Richesee Nabati. Setelah itu 

dianalisis dengan menggunakan analisis statistik untuk akhirnya diambil 

kesimpulan. 

 Berdasarkan sifat dari penelitian ini yaitu asosiatifkausal dan pengumpulan 

data dilakukan di lapangan, maka metode yang digunakan adalah metode survei. 

Menurut Lawrence dalam Sugiyono (2015) menyatakan bahwa penelitian survei 

adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian survei, peneliti menanyakan 

kepada beberapa orang tentang keyakinan, pendapat, karakteristik suatu objek dan 

perilaku yang telah lalu atau sekarang. Penelitian survei berkenaan dengan 

pertanyaan tentang keyakinan dan perilaku dirinya sendiri. Sedangkan menurut 

Sugiyono (2015) menyatakan bahwa metode penelitian survei adalah metode 

penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada 

masa lampau atau saat ini tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, 

hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel 

sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu, teknik 

pengumpulan dengan pengamatan (wawancara atau kuesioner) dan hasil 

penelitian cenderung untuk digeneralisasikan. 
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3.2 Operasional Variabel Penelitian 

 

 Penelitian ini terdiri dari 3 Variabel yaitu Variabel Kualitas Produk (X1), 

Promosi Iklan (X2) dan Keputusan Pembelian (Y) 

 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

 

Kualitas produk adalah proses evaluasi secara keseluruhan atas segala bentuk 

kinerja dari produk dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan 

Dimensi Indikator Satuan Ukuran Skala Ukur 

Kinerja Rasa  dalam 

mengkonsumsi 

produk karena 

memiliki rasa yang 

enak 

Tingkat rasa dalam 

mengkonsumsi 

karena memiliki 

rasa yang enak 

Ordinal 

Kemenarikan 

karena memiliki 

varian produk yang 

banyak 

Tingkat 

kemenarikan 

produk karena 

memiliki varian 

produk yang 

banyak 

Ordinal 

Estetika Kemenarikan 

packaging produk 

Richeese Nabati 

Tingkat 

kemenarikan 

packaging produk 

Richeese Nabati 

Ordinal 

Kemenarikan 

tamplian bentuk 

produk Richeese 

Nabati 

Tingkat 

kemenarikan 

tampilan bentuk 

produk Richeese 

Nabati 

Ordinal 

Keamanan Keamanan produk 

pada saat 

dikonsumsi karena 

memiliki expired 

date yang lama 

Tingkat keamanan 

produk pada saat 

dikonsumsi karena 

memiliki expired 

date yang lama 

Ordinal 
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Keamanan produk 

karena memenuhi 

standar mutu dan 

kualitas  

Tingkat keamanan 

produk karena 

memenuhi standar 

mutu dan kualitas 

Ordinal 

Promosi Iklan adalah Aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan 

membujukpelanggan untuk membeli produk tersebut 

Frekuensi Promosi 

Iklan 

seberapa 

banyaknya iklan 

yang dilakukan 

ditemukan di 

Media massa 

Tingkat seberapa 

banyaknya iklan 

yang ditemukan di 

media massa 

Ordinal 

Seberapa 

banyaknya iklan 

yang tayang di 

media massa 

Tingkat Seberapa 

banyaknya iklan 

yang tayang di 

media massa  

Ordinal 

Seberapa 

banyaknya iklan 

yang di temukan di 

jalan (seperti 

banner, poster, dan 

lainnya) 

Tingkat seberapa 

banyaknya iklan 

yang ditemukan di 

jalan (seperti 

banner, poster, dan 

lainnya) 

Ordinal 

Ketepatan 

Promosi  Iklan 

Seberapa 

menariknya iklan 

produk richeese 

nabati 

Tingkat seberapa 

menariknya iklan 

produk richeese 

nabati 

Ordinal 

Seberapa jelasnya 

iklan produk 

richeese nabati 

Tingkat seberapa 

jelasnya iklan 

produk richeese 

nabati 

Ordinal 

Seberapa 

sesuainya 

penjelasan produk 

richeese nabati  

Tingkat seberapa 

sesuainya 

penjelasan produk 

richeese nabati 

Ordinal 

Keputusan Pembelian adalah Tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum 

melakukankeputusan pembelian suatu produk 

Pengenalan Kebosanan Tingkat kebosanan Ordinal 
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Masalah konsumen dalam 

mengkonsumsi 

produk lain selain 

Richeese 

konsumen dalam 

mengkonsumsi 

produk lain selain 

Richeese  

Keinginan 

konsumen untuk 

mencoba produk 

Richeese 

Tingkat keinginan 

konsumen untuk 

mencoba produk 

Richeese 

Ordinal 

Pencarian 

Informasi 

Keingintahuan 

konsumen terhadap 

produk Richeese 

Tingkat 

keingintahuan 

konsumen terhadap 

produk Richeese 

Ordinal 

Frekuensi 

konsumen dalam 

mencari informasi 

mengenai produk 

Richeese 

Tingkat frekuensi 

konsumen dalam 

mencari informasi 

mengenai produk 

richeese 

Ordinal 

Penilaian 

Alternatif 

Kesulitan 

konsumen dalam 

membandingkan 

produk lain dengan 

produk Richeese 

Tingkat kesulitan 

konsumen dalam 

membandingkan 

produk lain dengan 

Produk Richeese 

Ordinal 

Pertimbangan 

konsumen dalam 

membeli produk 

Richeese 

Tingkat 

Pertimbangan 

konsumen dalam 

membeli produk 

Richeese 

Ordinal 

Keputusan 

Pembelian 

Keyakinan bahwa 

Produk Richeese 

memenuhi harapan 

Tingkat keyakinan 

bahwa produk 

Richeese 

Memenuhi harapan 

Ordinal 

Keyakinan untuk 

membeli produk 

Richeese 

Tingkat keyakinan 

untuk membeli 

produk Richeese 

Ordinal 

Keputusan 

Pembelian Ulang 

Keyakinan untuk 

membeli lagi 

produk Richeese 

Nabati 

Tingkat keyakinan 

untuk membeli lagi 

produk richeese 

nabati 

Ordinal 
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Keyakinan untuk 

tidak membeli 

produk lain selain 

Richeese 

Tingkat keyakinan 

untuk tidak 

membeli produk 

lain selain richeese 

Ordinal 

 
 

Dalam operasional variabel ini semua variabel diukur oleh instrumen 

pengukur dalam bentuk kuesioner yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe 

Skala Likert. Menurut Sugiyono (2015) skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial. 

Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, maka jawaban responden harus 

menggambarkan, mendukung pernyataan atau tidak mendukung pernyataan. 

Dalam hal ini responden adalah konsumen Richeese Nabati di Kota Bandung. 

Pada jawaban kuesioner diberikan skor pernyataan yang memiliki jawaban positif 

dan pertanyaan yang memiliki jawaban negatif. Pertanyaan positif bertujuan untuk 

mengetahui jawaban yang sesuai dengan kebenaran, sedangkan jawaban negatif 

bertujuan untuk mengkonfirmasi apakah responden menjawab secara konsisten 

dan benar-benar menjawab kuesioner. 

 

3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data atau Informasi 

3.3.1 Sumber Data atau Informasi 

 

Menurut Sugiyono (2015) yang dimaksud dengan sumber data dalam 

penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data primer diperoleh 

dari hasil penelitian secara empirik melalui penyebaran kuesioner dan wawancara. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan lain yang berasal dari 

literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan 

sumbernya, data dibedakan menjadi dua seperti tabel berikut : 
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Tabel 3.2 

Jenis dan Sumber Data 

 

JENIS DATA SUMBER DATA 

1. Primer • Konsumen Richeese Nabati di 

Kota Bandung 

2. Sekunder • Buku, artikel, jurnal, dan lainnya. 

• Internet 

 

3.3.2    Cara Penentuan Data atau Informasi 

3.3.2.1.  Penentuan Ukuran Sampel 

 

 Ukuran populasi merupakan jumlah keseluruhan yang mencakup semua 

konsumen yang diteliti. Dalam mengumpulkan data dan menganalisa suatu data, 

menentukan populasi merupakan langkah yang penting. Menurut Sugiyono (2016) 

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkansampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel 

dilakukan karena keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian baik dari segi 

dana, waktu, tenaga, dan jumlah populasi yang sangat banyak. Oleh karena itu, 

sampel yang ambil harus betul-betul representatif atau dapat mewakili. Akibatnya 

sampel selalu merupakan bagian yang lebih kecil dari populasi.Dalam penelitian 

ini subjek yang menjadi populasi adalah seluruh konsumen Richeese Nabati di 

Kota Bandung. 

Karena jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui, maka dalam 

penentuan ukuran sampel yang akan digunakan untuk penelitian ini dihitung 

menggunakan metode iterasi. Menurut Sitepu dalam Meiditia (2015), 

penggunaanmetode iterasi sesuai dengan alat analisis yang digunakan dalam 

pengujian hipotesis. 
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Langkah perhitungan ukuran sampel dengan metode iterasi : 

1. Tentukan  perkiraan besarnya koefisien korelasi ( ) i terkecil berdasarkan 

keterangan sekunder, kepakaran peneliti dalam bidang yang akan diteliti, 

kerangka pemikiran  tertentu,  secara intuisi, atau keterangan-keterangan 

lainnya. 

2. Tentukan taraf nyata (α) dan kuasa uji (1-β) yang diinginkan dalam 

penelitian. 

3. Lihat tabel Distribusi Normal dengan memperhatikan arah uji, apakah satu 

arah atau dua arah. 

4. Secara iteratif hitung ukuran sampel. 

Pada iterasi pertama gunakan rumus  

 

Pada iterasi kedua gunakan rumus  

,                   

Keterangan : 

ρ   = koefisien korelasi  

Z1-α = konstanta yang diperoleh dari tabel distribusi normal 

Z1-β = konstanta yang diperoleh dari tabel distribusi normal 

α   = kekeliruan tipe I 

β   = kekeliruan tipe II 

n  = ukuran sampel 

 

 Apabila ukuran sampel (n) minimal yang diperoleh pada iteratif pertama 

dan iteratif kedua bernilai sama, maka iterasi dihentikan. Apabila belum sama 

lakukan iterasi berikutnya dengan menggunakan rumus pada iterasi kedua. 

Demikian seterusnya hingga hasil ukuran sampel yang diperoleh bernilai sama. 

Dalam penelitian ini digunakan taraf nyata  (α)  = 0,05 dan kuasa uji (1 – 

β) = 0,95 serta dengan memperkirakan koefisien korelasi terkecil antara variabel 

Xi dengan variabel Y secara intuisi atau keterangan-keterangan lainnya 
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diasumsikan sebesar 0,3, dari tabel normal diperoleh nilai  pada pengujian satu 

arah sebagai berikut : 

 

Iterasi pertama : 

 

terasi kedua : 

 

Karena dari iterasi pertama dan kedua diperoleh nilai n yang berbeda, 

maka harus dilakukan iterasi ketiga 

 

Iterasi ketiga : 

 

Karena nilai n untuk iterasi kedua dan ketiga telah sama, maka nilai n ini 

diambil sebagai ukuran sampel minimal. Jadi jumlah sampel minimal yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 115 responden, tetapi untuk mengurangi 

sampel error maka sampel akan ditambahkan menjadi 150 responden 

 

3.3.2.2. Teknik Pengambilan Sampel 

 

 Setelah menentukan populasi yang akan diteliti, selanjutnya ialah 

melakukan pemilihan anggota populasi yang akan digunakan sebagai sampel. 

Metode sampling yang digunakan untuk menarik sampel pada penelitian ini 

adalah accidental sampling. Menurut Sugiyono (2016) Accidental Sampling 



58 
 

 
 

adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan bertemu dengan peneliti di kota Bandung dapat digunakan 

sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai 

sumber data. Jadi, kuesioner akan dibagikan kepada setiap konsumen Richeese 

Nabati di Kota Bandung 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.3 

Teknik Pengumpulan Data 

 

INSTRUMEN PENGUMPULAN 

DATA 

PROSES PENGUMPULAN DATA 

Data Primer 

Wawancara Tanya jawab dilakukan untuk 

mendapatkan data primer mengenai 

latar belakang dan hal-hal lain terkait 

dengan masalah penelitian serta data-

data yang dibutuhkan terkait dengan 

penelitian ini. 

 

INSTRUMEN PENGUMPULAN 

DATA 

PROSES PENGUMPULAN DATA 

Kuesioner Kuesioner disebarkan untuk 

memperoleh data primer mengenai 

tanggapan mereka tentang Kualitas 

Produk dan Promosi terhadap 

Keputusan Pembelian Richeese Nabati 

di Kota Bandung 

Data Sekunder  

Studi Literatur Dilakukan melalui pengambilan data 

dari dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan produk Richeese 

Nabati 
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3.4.1 Uji Validitas 

 

 Menurut Sugiyono (2016) validitas instrumen penelitian berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sementara 

validitas hasil penelitian merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi 

pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan 

demikian data yang valid adalah data yang “tidak berbeda” antar data yang 

dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

penelitian.Uji validitas dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi product 

moment guna menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor 

total. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pernyataan-pernyataan mana yang valid 

dan mana yang tidak. Biasanya, syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat 

adalah jika korelasi antara butir dengan skor lebih besar atau sama dengan rtabel. 

Rumusuntuk menguji validitas dengan menggunakan teknik korelasi product 

moment : 

𝑟 =
𝑛 . ∑ 𝑋𝑌 − ∑ 𝑋 . ∑ 𝑌

√𝑛 . ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2  .  √𝑛 . ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2
 

Keterangan : 

r = Koefisien validitas butir pertanyaan yang dicari 

n = Banyaknya koresponden 

X = Skor yang diperoleh subjek dari seluruh item 

Y = Skor total yang diperoleh dari seluruh item 

∑X = Jumlah Skor dalam distribusi X 

∑Y = Jumlah Skor dalam distribusi Y 

∑X² = Jumlah kuadrat masing-masing X 

∑Y² = Jumlah kuadrat masing-masing Y 

 

 Menurut Sugiyono (2015) yang harus dipenuhi yaitu harus memiliki 

kriteria sebagai berikut : 

• Jika rhitung ≥ rtabel, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah valid 

• Jika rhitung ≤ rtabel, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah tidak valid 

Dengan pengertian semakin tinggi korelasi itu mendekati angka 1.00 maka 

semakin baik pula validasinya. 

Hasil Uji Validitas dari kuesioner tergambar pada tabel berikut. 
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Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas 

 

Instrumen Koefesien 

Validitas 

Nilai Batas Kesimpulan 

Kualitas 1 0.560 0,300 Valid 

Kualitas 2 0.783 0,300 Valid 

Kualitas 3 0.385 0,300 Valid 

Kualitas 4 0.315 0,300 Valid 

Kualitas 5 0.783 0,300 Valid 

Kualitas 6 0.727 0,300 Valid 

Iklan 1 0.595 0,300 Valid 

Iklan 2 0.828 0,300 Valid 

Iklan 3 0.805 0,300 Valid 

Iklan 4 0.875 0,300 Valid 

Iklan 5 0.901 0,300 Valid 

Iklan 6 0.830 0,300 Valid 

Keputusan 1 0.485 0,300 Valid 

Keputusan 2 0.510 0,300 Valid 

Keputusan 3 0.488 0,300 Valid 

Keputusan 4 0.602 0,300 Valid 

Keputusan 5 0.721 0,300 Valid 

Keputusan 6 0.613 0,300 Valid 

Keputusan 7 0.695 0,300 Valid 

Keputusan 8 0.700 0,300 Valid 

Keputusan 9 0.488 0,300 Valid 

Keputusan 10 0.602 0,300 Valid 

 

Sumber: Hasil Olah Kuesioner 

 

Berdasarkan tabel diatas, bisa disimpulkan bahwa semua indikator yang 

digunakan dalam kuesioner adalah valid sehingga indikator-indikator tersebut 

bisa digunakan dalam penelitian ini. 
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3.4.2 Uji Reliabilitas 

 

 Menurut Sugiyono (2015) Reliabilitas sebuah instrumen penelitian dapat 

dilihat jika instrumen tersebut menghasilkan data yang sama ketika digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama. Sedangkan sebuah hasil 

penelitian dapat dikatakan reliabel bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang 

berbeda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa uji reliabilitas dimaksudkan untuk 

menguji keandalan pertanyaan-pertanyaan yang sudah valid untuk mengetahui 

sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran kembali 

terhadap gejala yang sama.  

 Uji reliabilitas instrumen penelitian ini akan menggunakan reliability 

analysis dengan teknik Alpha Cronbach yang mempunyai rumus sebagai berikut : 

𝛼 =  [
𝑛

𝑛 − 1
] . [

𝑆2 − ∑ 𝑆𝑖2𝑛
𝑖=2

𝑆2
] 

Keterangan : 

α = Koefisien reliabilitas instrument Alpha Croncbach 

n = Jumlah butir pernyataan 

S² = Varian skor secara keseluruhan 

 Jumlah varian dicari terlebih dahulu dengan cara mencari nilai varian tiap 

butir dengan persamaan sebagai berikut : 

𝑆 =  
∑ 𝑋2.

(∑ 𝑋2)

𝑛

𝑛
 

Keterangan : 

S = Varian 

X = Nilai skor yang dipilih 

n = Jumlah sampel 

Menurut Sugiyono (2015),Suatu instrumen alat ukur dikatakan reliabel 

dan bisa diproses pada tahap selanjutnya jika nilai Cronbach Alpha> 0,7 
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Tabel 3.5. 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Instrumen Koefesien 

Reliabilitas 

Nilai Batas Kesimpulan 

Keputusan Pembelian 

(X1) 

0.846 0.700 Reliable 

Iklan (X2) 0.894 0.700 Reliable 

Keputusan Pembelian 

Ulang (Y) 

0.813 0.700 Reliable 

 

Sumber: Hasil olah kuesioner 

 

3.5. Rancangan Analisis dan Hipotesis 

3.5.1. Analisis Deskriptif 

 

 Untuk menjawab tujuan penelitian 1, 2, 3 dan 4, hasil kuesioner yang telah 

disebarkan akan direkapitulasi dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel.Setelah 

itu, masing-masing jumlah jawaban responden pada setiap nilai di item pernyataan 

dijumlahkan dan dimasukkan ke dalam tabel untuk membantu dalam menghitung 

jumlah skor dan presentase dari masing-masing item pernyataan. 

Sebagai contoh, untuk item pernyataan KuPro.1, responden yang memilih 

jawaban dengan nilai dua adalah sebanyak lima orang. Untuk mendapatkan skor 

dari nilai dua maka jumlah pemilih tersebut dikalikan dengan nilainya (yaitu 2) 

maka didapatkan skor sepuluh. Begitu pula dengan skor nilai skor lainnya. Jumlah 

skor didapatkan dengan menjumlah skor untuk setiap nilai sehingga untuk item 

pertanyaan KuPro.1 didapatkan jumlah skor empat ratus tiga puluh dua. 

 Menghitung persentase untuk setiap item pernyataan didapatkan dengan 

cara membagi jumlah skor setiap item pernyataan dengan jumlah skor maksimal 

dari setiap item pernyataan. Item maksimal untuk setiap item pernyataan 

didapatkan dengan cara mengkalikan jumlah responden yaitu sebanyak seratus 

dua puluh tiga orang dengan nilai maksimal yaitu lima, sehingga didapatkan nilai 

maksimalnya adalah enam ratus lima belas. Selanjutnya, nilai maksimal menjadi 
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pembagi jumlah skor sehingga didapatkan presentase untuk setiap item 

pernyataan. 

 Rata-rata skor merupakan nilai rata-rata skor yang didapatkan dengan cara 

merata-ratakan jumlah skor dari semua item pernyataan. Sementara itu, rata-rata 

presentase didapatkan dengan merata-ratakan nilai presentase seluruh item 

pernyataan. Rata-rata presentase akan digunakan untuk mengukur rata-rata 

presentase untuk setiap variabel sehingga bisa diketahui kategori apa dari nilai 

presentase untuk setiap variabel tersebut. 

 

3.5.2. Analisis Jenjang 

 

 Tanggapan atau jawaban dari responden atas pernyataan di kuesioner, 

setiap itemnya mempunyai skor tertentu. Skor tertentu mempunyai rentang dari 1 

sampai dengan 5. Skor tersebut mempunyai kegunaan dalam menghitung nilai 

skor terendah dan tertinggi yang akan digunakan pada rentang klasifikasi skor 

untuk setiap variabel.Penelitian ini memiliki jumlah kategori yang digunakan 

adalah lima, sesuai dengan kategori yang digunakan dalam setiap pernyataan 

dalam kuesioner. Kelima kategori tersebut diharapkan mampu menggambarkan 

setiap variabel yang diteliti dalam penelitian ini. 

 Setiap pernyataan tersebut, peneliti terlebih dahulu mencari skor terendah 

dan skor tertinggi. Skor terendah didapat dari perkalian jumlah pernyataan (1 butir 

pernyataan) dengan skor jawaban terendah (yaitu=1), kemudian dikalikan dengan 

total responden (150 orang). Maka kemudian akan menghasilkan skor terendah 

sebesar 1 x 1 x 123 = 150. Skor tertinggi per pernyataan didapat dari perkalian 

jumlah pernyataan (1 butir pernyataan) dengan  skor jawaban tertinggi (yaitu=5), 

kemudian dikalikan dengan total responden (150 orang). Maka akanmenghasilkan 

skor tertinggi sebesar 1 x 5 x 150 = 750.  

 Untuk membuat rentang klasifikasi skor dari setiap item pernyataan maka 

bisa digunakan rumus sebagai berikut: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑘𝑜𝑟 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 − 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
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 Dengan diperolehnya skor minimal dan maksimal tersebut, maka rentang 

dari setiap pernyataan tersebut bisa dicari dengan menggunakan rumus di atas. 

Hasil penghitungannya adalah sebagai berikut : 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑘𝑜𝑟 =
750 − 150

5
= 120 

Dengan diperolehnya rentang tersebut, maka tanggapan responden per 

item pernyataan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

 

Tabel 3.6 

Rentang Klasifikasi Skor Per Item Pernyataan dan Per Variabel 

 

RENTANG 

SKOR 
KATEGORI 

630.04 – 750.04 
Sangat Enak/Sangat Betul/Sangat Menarik/Sangat 

Aman/Sangat banyak/Sangat jelas/Sangat Yakin 

510.03 – 630.03 Enak/Betul/Menarik/Aman/Banyak/Jelas/Yakin 

390.02 – 510.02 
Cukup enak/ Cukup betul/ Cukup menarik/ Cukup aman/ 

Cukup banyak/ Cukup jelas/ Cukup yakin 

270.01 – 390.01 
Tidak enak/ Tidak betul/ Tidak menarik/ Tidak aman/ Tidak 

banyak/ Tidak jelas/ Tidak yakin 

150 – 270 

Sangat tidak enak/ Sangat tidak betul/ Sangat tidak menarik/ 

Sangat tidak aman/ Sangat tidak banyak/ Sangat tidak jelas/ 

Sangat tidak yakin 

 

3.5.3. AnalisisKoefisienKorelasi 

 

Untuk menentukan hubungan antara kedua variabel yang ada, yaitu 

variable independen dan variabel dependen, makadilakukan uji korelasi Pearson. 

Rumus Korelas iPearson Product Moment : 
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Keterangan : 

r = Koefisien korelasi Pearson antara item dengan variabel yang   bersangkutan 

X = Skor Item dalam variabel 

Y = Skor semua item dalam variabel 

n = Jumlah responden 

 

Menurut Sugiyono (2016), kriteria untuk menentukan korelasi tersebut dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3.5 

Pedoman Untuk Memberikan Interprestasi Koefisien Korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono (2016) 

 

3.5.4. KoefisienDeterminasi (R2) 

 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variable independen. Koefisien determinasi ini 

digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam 

memprediksi variable dependen. Nilai koefisien determinasi terletak antara nol 

dan satu (0 < R2<1). Nilai R2 yang mendekati 0 menunjukkan kemampuan 

variabel independen sangat terbatas dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai 

R2 yang mendekati 1 menunjukkan semakin besar kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2011). 

Hasil koefisien determinasi ini dapat dilihat dari perhitungan dengan 

program Microsoft/SPSS atau secara manual dengan rumus koefisien determinasi 

adalah : 

Kd = r² x 100% 

Di mana : 

Kd   =   koefisien determinasi 

r       =  koefisien korelasi 
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Sementara itu, untuk pedoman bagi interprestasi koefisien determinasi 

(tingkat pengaruh) menurut Sugiyono (2015), yaitu : 

 

Tabel 3.6 

Pedoman Untuk Memberikan Interprestasi Koefisien Determinasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

82% - 100% Pengaruh sangat tinggi atau kuat 

49% - 81% Pengaruh tinggi 

17% - 48% Pengaruh cukup kuat 

5% - 16% Pengaruh rendah tapi pasti 

0% - 4% Pengaruh rendah atau lemah sekali 

Sumber : Sugiyono (2015) 

 

3.5.5. Rancangan Uji Hipotesis t 

 

 Uji t (t-test) digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna 

menunjukan pengaruh tiap variable independen secara individu terhadap variable 

dependen. Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variable 

independen terhadap variable dependen untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variable independen terhadap variable dependen. 

Untuk menguji apakah variabel kualitas produk dan promosi  

berpengaruhterhadap keputusan pembelian produk richeese nabati, Langkah-

langkahpengujianhipotesissecaraparsialadalahsebagaiberikut: 

1. Merumuskan Hipotesis  

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya 

pengaruh antara variabelbebas dan variabel terikat. Dimana hipotesis nol (H0) 

yaitu hipotesis tentang tidak adanya pengaruh. Sedangkan hipotesis alternatif 

(H1) merupakan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini. Masing-

masing hipotesis tersebut dijabarkan sebagai berikut: 
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Hipotesis Pertama 

Ho :ρyx₁= 0 ;  Tidak terdapat pengaruh kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian ulangproduk richeese nabati 

H₁ :ρyx₁≠ 0 ;  Terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 

pembelian ulang produk richeese nabati  

Hipotesis kedua 

Ho :ρyx₂ = 0  ;  Tidak terdapat pengaruhpromosi iklan terhadap 

keputusan pembelian ulang produk richeese nabati  

H₁ :ρyx₂≠ 0 ;  Terdapat pengaruh promosi iklan terhadap keputusan 

pembelian ulang produk richeese nabati  

Hipotesis ketiga 

Ho :ρyx3= 0 ;  Tidak terdapat pengaruh kualitas produk terhadap 

promosi iklan 

H₁ :ρyx3≠ 0 ;  Terdapat pengaruh kualitas produk terhadap promosi 

iklan 

 

2. Menentukan tingkat signifikasi sebesar α = 5%  

Tingkat signifikasi 0.05 atau 5% artinya kemungkinan besar hasil penarikan 

kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5%.  

DF = n-(k+1) 

3. Menghitung Uji t (t-test) 

 

Keterangan: 

bi : Koefisien regresi 

Sbi : Standar deviasi koefisien regresi 

 

4. Kriteria Pengambilan Keputusan  

a. Ho tidak berhasil ditolak apabila t hitung ≤ t tabel, dengan demikian secara 

individu tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel yang diteliti.  
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b. Ho ditolak apabila t hitung > t tabel, dengan demikian secara individu ada 

pengaruh yang signifikan dari variabel yang diteliti. 

AtauperhitungandenganmenggunakansoftwareSPSS : 

H0ditolakataupengaruhsignifikansiapabila: 

 Significance < α = 0.05 

H0diterimaataupengaruhtidaksignifikansiapabila: 

 Significance > α = 0.05 

 

3.5.6. Uji Pengaruh 

 

Pengujian  hipotesis  penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis  

jalur.Alasan  menggunakan  analisis  jalur  adalah  untuk  mengetahui  besarnya  

variabel Kualitas Produk dan Iklan terhadap keputusan pembelian ulang 

konsumen. 

Data yang telah diperoleh dari hasil kuesioner, selanjutnya dimasukkan ke 

dalamprogram  MicrosoftExcell.  Setelah  itu,  data  tersebut  dimasukkan  ke  

dalamprogram  SPSS  untuk  ditabulasikan.  Kemudian  dilakukan  pengujian  

hipotesisdengan  menggunakan  analisis  jalur.  Menurut  Juanim  (2004  :  23)  

Untukefektifitas penggunaan analisis jalur, dalam penelitian ini memenuhi 

persyaratanasumsi  sebagai  berikut.  Pertama,  Hubungan  antar  variabel  dalam 

model  adalahlinear dan adaptif. Kedua, Seluruh error (residual) diasumsikan 

tidak berkorelasi dengan  yang lainnya. Ketiga, Variabel diasumkan dapat diukur 

secara langsung.Keempat, Model hanya berbentuk rekrusive. Kelima, Variabel – 

variabel diukuroleh skala interval.Data yang telah diperoleh dari hasil kuesioner, 

selanjutnya dimasukkan ke dalamprogram  MicrosoftExcell.  Setelah  itu,  data  
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tersebut  dimasukkan  ke  dalamprogram  SPSS  untuk  ditabulasikan.  Kemudian  

dilakukan  pengujian  hipotesisdengan  menggunakan  analisis  jalur.   

Berikut  ini  adalah  gambar  struktur  hubungandiantara variable  

 

: 

Gambar 3.1 

Struktur Hubungan Variabel 

 

Analisis  jalur  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  

programLISREL  dengan  bantuan  program-program  komputer  lainnya  seperti 

programMicrosoft  Excell  dan  SPSS.Adapun  langkah –langkah  manual yang 

dilakukan dalam analisi jalur sebagai berikut 

Berdasarkan data hasil konversi dihitung koefesien korelasi sederhana antar 

variabel bebas dengan rumus : 

 

A. Hitung  invers dari matriks korelasi antar sesama variabel bebas 

B. Hitung koefesien jalur dengan rumus : 
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C. Hitung pengaruh secara keseluruhan Variabel X1 terhadap Y dengan 

menggunakan rumus: 

 

D. Hitung Koefesien jalur variabel lainnya diluar variabel X1 terhadap Y 

dengan menggunakan rumus: 

 

Setelah koefesien jalur dihitung selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis 

untuk membuktikan apakah variabel independen yang sedang diteliti berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen 


