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BAB 3 

 

METODE PENELITIAN 

 

 

 Menurut Sugiono (2006:1) metodologi penelitian merupakan cara ilmiah yang 

digunakan untuk mendapatkan data yang objektif, valid dan reliable, dengan tujuan 

dapat ditemukan, di temukan, di buktikan dan di kembangkan suatu pengetahuan, 

sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah 

dalam bidang tertentu. Jadi metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara 

yang ditempuh untuk melaksanakan penelitian dengan tujuan untuk memudahkan 

terlaksananya penelitian tersebut dan menyusun hasilnya sehingga dapat tersusun 

secara sistematis dan memudahkan dalam pemahaman 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah explanatory, karena 

penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh brand image terhadap purchase 

intention terhadap ketertarikan konsumen untuk melakukan pembelian mobil merek 

Toyota Avanza. 

 Menurut Singarimbun dan Effendi (2006:5), penelitian explanatory adalah 

penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian 

melalui pengujian hipotesis. 

Alasan utama pemilihan jenis explanatory ini adalah untuk menguji hipotesis yang 

diajukan. Karena melalui explanatory reseach apa yang dirumuskan dan apa yang 

menjadi tujuan dari penelitian dapat diperoleh. 
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3.2 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian yang dipilih adalah AUTO 2000 jalan Letjen Sutoyo no. 25 

di Malang. 

 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi 

 Populasi menurut Sugioyono (2006:89), merupakan wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam 

penelitian ini populasinya adalah calon pembeli Toyota Avanza di Auto 2000. 

3.3.2 Sampel 

Berdasarkan pendapat Sugiyono (2010:116), sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Tujuan pengambilan sampel 

adalah untuk memudahkan peneliti jika populasi yang diteliti jumlahnya besar. Syarat 

utama sampel adalah sampel harus merupakan cerminan dari populasi dan dapat 

mewakili populasi. 

Penelitian ini menggunakan sampel yaitu konsumen yang ingin membeli 

kendaraan merek Toyota Avanza di Malang. Jumlah populasi dalam penelitian ini tidak 

diketahui dengan pasti, berdasarkan hal ini dalam menentukan ukuran sampel peneliti 

berpedoman pada pendapat yang dikemukakan Roscoe dalam Sugiyono (2010:129) 

yang memberikan saran tentang ukuran sampel yang layak dalam penelitian yaitu 

antara 30 sampai dengan 500, dan dalam penelitian multivariat (termasuk analisis 

regresi berganda) jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang 
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diteliti (independen dan dependen). Menurut Malhotra (1993) bahwa besarnya 

responden ditentukan paling sedikit 4 atau 5 kali jumlah variabel atau item yang 

digunakan dalam penelitian. 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Roscoe dalam Sugiyono dan juga 

Malhotra maka dalam penelitian ini terdapat tiga variabel, yang terdiri dari tiga dimensi 

yaitu, functional image, affective image, reputation image satu variabel terikat  yaitu 

purchase intention, sehingga jumlah sampel minimal untuk penelitian ini adalah (4 x 

10 = 40 Responden) lalu jika menurut Malhotra item pertanyaan dikalikan 5 adalah ( 

13 x 5 = 65 Responden). Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 

responden. Jumlah 100 responden sudah termasuk ke dalam aturan ukuran sampel yang 

layak dalam suatu penelitian seperti yang dikemukakan oleh Roscoe dalam Sugiyono 

yaitu antara 30 sampai dengan 500 maupun teori Malhotra. Jumlah 100 responden 

dirasa mampu meningkatkan keakuratan data yang akan diteliti sehingga diperoleh 

hasil yang maksimal mengenai purchase intention produk Toyota Avanza di Malang. 

 

3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan nonprobability sampling, dalam Sugiyono 

(2010:120) nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi kuota, aksidental, purposive, jenuh dan 

snowball. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam 

penelitian ini. Purposive sampling berarti teknik penentuan sampel dengan 
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pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini pertimbangan dalam pengambilan sampel 

adalah calon pembeli kendaraan merek Toyota Avanza di Malang. 

 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 

a. Data Primer 

Menurut Sekaran (2007:77) menyatakan bahwa data primer merupakan data 

yang dikumpulkan untuk penelitian dari tempat aktual terjadinya suatu 

peristiwa. Dalam hal ini data primer tersebut mengenai brand image terhadap 

purchase intention kendaraan yaitu berupa hasil pengisian daftar pertanyaan 

(kuesioner) dan wawancara dengan calon pembeli Mobil Avanza di Kota 

Malang. 

b. Data Sekunder 

Menurut Sekaran (2007:77) data sekunder merupakan data yang diperoleh 

melalui sumber yang sudah ada. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ilmiah terdapat beberapa teknik pengumpulan data beserta 

masing-masing perangkat pengumpul data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan 

data primer yang dipergunakan adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dapat 

dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknik wawancara 
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ini dilakukan secara langsung yaitu dengan bertemu langsung kepada 

responden dalam rangka memperoleh data atau mendapat informasi. 

b. Kuesioner (angket) 

Teknik angket merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau 

menyebarkan daftar pertanyaan/pernyataan kepada responden mengenai brand 

image terhadap purchase intention kendaraan yaitu berupa hasil pengisian 

daftar pertanyaan (kuesioner) kepada para calon pembeli mobil avanza. Dalam 

penelitian ini, digunakan daftar pertanyaan bersifat tertutup, di mana alternatif 

jawaban telah disediakan. 

c. Dokumentasi 

Selain pengumpulan data primer juga dilakukan pengumpulan data sekunder 

yaitu melalui teknik dokumentasi, dan langkah ini berupa kegiatan 

mengumpulkan data - data sekunder yang dianggap berhubungan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. 

 

3.7 Definisi Operasional Variabel 

Menurut Singarimbun dan Effendi (2006:46), definisi operasional adalah 

semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Sesuai 

dengan tujuan penelitian ini, variabel yang akan diuji meliputi variabel bebas (X) yaitu 

brand image yang terdiri dari: 

1. Functional image (X1) 

Adalah citra fungsi dari sebuah produk dimana, produk tersebut memiliki 

kegunaan yang baik. 
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2. Affective image (X2) 

Adalah citra sikap bagi produk itu sendiri mempunyai citra yang baik 

dimata konsumennya 

3. Reputation image (X3) 

Adalah citra reputasi, dimana produk tersebu memiliki reputasi yang baik 

dimata konsumen 

Sedangkan variable terikat (Y) yaitu Variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian 

ini variable terikat yang digunakan adalah purchase intention konsumen yaitu niat beli 

konsumen. 

Untuk lebih jelasnya variabel, indikator serta item penelitian ini dapat dilihat 

dalam tabel 3.1 sebagai berikut Tabel 3.1 
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Tabel 3.1 Indikator 

Variabel Dimensi Atribut/Item 

Brand image (X) Functional image (X1) X1.1  Toyota Avanza mempunyai kualitas 

produk yang tinggi. 

X1.2  Toyota Avanza mempunyai 

karakteristik yang lebih baik dibandingkan 

dengan merek lain. 

X1.3  Toyota Avanza mempunyai harga yang 

lebih murah dibandingkan dengan merek lain. 

 Affective image (X2) X2.1  Toyota Avanza baik untuk keluarga. 

X2.2  Toyota Avanza mempunyai fasilitas 

yang berbeda dari merek lain.  

X2.3  Toyota Avanza mampu memuaskan 

kebutuhan konsumen. 

 Reputation Image 

(X3) 

X3.1  Toyota Avanza adalah salah satu merek 

terbaik di bidang otomotif. 

X3.2  Toyota Avanza dapat di terima dengan 

baik dalam pasar otootif di Indonesia. 

Purchase Intention 

(Y) 

 Y1  Keinginan membeli Toyota Avanza. 

Y2  Membeli Toyota Avanza karena 

kebutuhan. 

Y3  Menyarankan orang terdekat membeli 

Toyota Avanza. 

Y4  Pasti membeli Toyota Avanza. 

Y5  Niat kuat untuk membelI Toyota Avanza 

 

 

3.8 Teknik Pengukuran Variabel 

Adapun teknik pengukuran variabel yang digunakan oleh peneliti untuk 

memberikan jawaban pada setiap item jawaban adalah dengan menggunakan skala 

likert. Menurut Malhotra (2004:258) skala likert digunakan secara luas dengan 

peringkat skala yang mengharuskan responden untuk menunjukkan tingkat persetujuan 

atau ketidaksetujuan dari masing-masing rangkaian pernyataan yang ada. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2010:133). 
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Dalam penelitian ini setiap jawaban atas variabel bebas digunakan sistem 

skor/nilai dengan dasar Likerts, sebagai berikut: Jawaban responden dibagi menjadi 

lima bagian yaitu: untuk Jawaban sangat setuju diberi skor 5, untuk jawaban setuju 

diberi skor 4, untuk jawaban kurang setuju diberi skor 3, untuk jawaban tidak setuju 

diberi skor 2 dan untuk jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1.  Jawaban yang akan 

diberikan responden atas pernyataan-pernyataan yang diajukan, selanjutnya akan 

diolah dengan alat analisis yang sesuai. 

 

3.9 Uji Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian kuantitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian 

adalah valid dan reliabel. Agar mengetahui sejauh mana instrumen penelitian ini dapat 

dipercaya, maka dilakukan uji validitas dan uji realibilitas terlebih dahulu. Instrumen 

penelitian dinyatakan valid (sah) jika item pertanyaan suatu kuisoner mampu untuk 

mengungkapkan suatu yang akan diukur, sedangkan kuisoner dinyatakan reliabel jika 

jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu (Sugiyono, 2010:121). Untuk menguji valid dan reliabelnya sebuah kuisoner 

dapat dilakukan dengan analisis SPSS. 

3.9.1 Uji Validitas  

Uji validitas merupakan esensi dari kebenaran penelitian. Sebuah item 

pertanyaan dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang digunakan serta dapat 

mengungkapkan data, dari variabel yang akan diteliti secara tepat (Singarimbun, 

2008:122) 
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 Validitas item pertanyaan ditentukan dengan cara mengkorelasikan antara skor 

(nilai) yang diperoleh masing-masing butir pertanyaan atau pernyataan dengan skor 

total menggunakan Korelasi Pearson Product Moment atau membandingkan koefisien 

korelasi produk momen (Rhitung) dengan nilai kritisnya, dimana Rhitung dicapai dengan 

rumus sebagai berikut (Arikunto, 2006:170) : 

r = 
2222 Y)( - Y .n  . X)( -  X .n 

Y)( . X)( - XY .n 




 

Dimana: 

r = koefisien korelasi 

n = jumlah responden 

X = skor item 

Y = total skor 

Dari hasil korelasi tersebut dibagi dengan nilai kritis pada taraf signifikan 

sebesar α = 0,05. Kriteria pengambilan keputusan adalah dengan membandingkan nilai 

rhitung bisa dilihat pada kolom Corrected Item Total Correlation yang akan 

dibandingkan dengan rtabel dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Secara singkat, 

kriteria pengujian adalah sebagai berikut : 

- Apabila probabilitas signifikansi < 0,05 atau nilai rhitung > rtabel maka item 

pertanyaan valid 

- Apabila probabilitas signifikansi > 0,05 atau nilai rhitung < rtabel maka item 

pertanyaan  tidak valid 

Rhitung diperoleh dengan melihat pada tabel Pearson Product Moment. Cara 

melihat nilai kritis pada tabel ini adalah dengan melihat jumlah sampel yang dipakai 
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dalam penelitian pada sisi kiri tabel dan melihat berapa hasil rhitung pada jumlah sampel 

yang dikehendaki. Jadi jika sebuah butir tidak valid, maka otomatis dibuang. Butir-

butir yang sudah valid kemudian baru secara bersama diukur realibilitasnya (Arikunto, 

2006). 

 

3.9.2 Uji Reliabilitas  

  Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen itu sudah baik (Arikunto, 

2006). Instrumen yang baik tidak akan tendensius mengarahkan responden untuk 

memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang 

reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. 

 Untuk menguji reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach sebagai berikut 

(Arikunto, 2006) : 
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Dimana : 

 r11   =  reliabilitas instrumen 

 k   = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

   2

b  =  jumlah varian butir/item 

  2

tV    =  varian total 

Uji reliabilitas dilakukan bersama-sama terhadap seluruh butir pernyataan.  

Instrument dapat dikatakan reliable jika perhitungan validitas lebih besar dari nilai 
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kritisnya pada taraf signifikan 0.05 (a = 5%) dan dengan menggunakan uji Cronbach 

Alpha, suatu variabel dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0.60 

atau lebih (Arikunto,2006). 

 

3.9.3 Metode Analisis Data 

 Analisis data sangat berperan penting dalam usaha agar data-data tersebut dapat 

dimengerti dan mudah dipahami fungsinya. Adapun dalam menganalisis data yang 

diperoleh selama melakukan penelitian, peneliti menggunakan analisis sebagai berikut: 

a. Metode Kuantitatif 

Adalah analisis sata yang digunakan dengan cara mengumpulkan, mengolah, 

menyajikan dan menginterprestasikan data yang berbentuk angka-angka (data 

kuantitatif) untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

 

3.10 Uji Asumsi Klasik 

Agar model persamaan regresi linier berganda mampu memberikan hasil yang 

representative, maka pada penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik sebelum model 

digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Persamaan yang dibangun harus 

memenuhi asumsi dasar yaitu tidak terjadi multikolinearitas, heterokesdastisitas, 

autokorelasi dan memenuhi asumsi kenormalan 

3.10.1 Uji Multikolinearitas 

 Multikolinearitas merupakan suatu keadaan yang menggambarkan  adanya 

korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya. Gejala-gejala yang 
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menunjukkan adanya multikolineritas antara lain: 

- Korelasi antara 2 variabel independen lebih tinggi dibanding korelasi salah satu atau 

kedua variabel independen tersebut dengan variabel dependen. 

- Apabila korelasi antara 2 variabel independen melebihi 0,8 maka masalah 

multikolinearitas menjadi masalah yang sangat serius. (Setiaji, 2004:167). 

 Metode yang digunakan  untuk  menguji adanya multikolineritas adalah 

dengan  membandingkan Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Tolerance 

mengukur variabel-variabel terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah 

nilai tolerance<0,1 atau sama dengan nilai VIF>10. Dan sebaliknya, apabila VIF<10 

maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2006: 81). 

3.10.2 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2005: 91) tujuan dari asumsi klasik regresi berganda 

heteroskedastisitas ini adalah menguji apakah dalam sebuah model regresi terdapat 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka 

disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Heteroskedastisitas akan mengakibatkan penafsiran koefisien-koefisien regresi 

menjadi tidak efisien. Heterokedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar 

regresi linear, yaitu bahwa variasi residual sama untuk semua pengamatan atau disebut 

homoskedastisitas. 

Salah satu cara mendeteksi heteroskedastisitas dapat dilihat dari scatterplot. 

Dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik, dimana sumbu X adalah Y yang 
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diprediksi, dan sumbu Y adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya). Jika ada pola 

tertentu seperti titik yang menyebar membentuk pola teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas. 

 Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar secara acak diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Untuk 

mengetahui apakah data dalam penelitian ini terjadi heterokedastisitas, maka dilakukan 

pengujian dengan menggunakan program Statistical Package for the Social Science 

(SPSS) for windows Release 16. 

3.10.3 Uji Normalitas 

 Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel bebas, variabel terikat atau variabel keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Suatu persamaan regresi yang baik adalah suatu model persamaan 

regresi yang di dalamnya terdapat suatu distribusi data secara normal atau mendekati 

normal. 

 Deteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi 

normal. Atau dapat juga melihat probability plot yang membandingkan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus 

diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika 

distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya 

akan mengikuti dan mendekati garis diagonalnya. Atau dapat dikatakan model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. Namun jika data menyebar jauh dari garis diagonalnya 
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atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regesi  tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

 

3.11 Teknik  Analisis Data 

Dalam upaya menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka digunakan 

analisis regresi linear berganda (Multiple Regression). Analisis regresi linear berganda 

digunakan untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen ( functional image, 

affective image, reputation image) terhadap variabel dependen yaitu purchase intention 

pada Toyota Avanza di AUTO 2000 Sutoyo. Rumus matematis dari regresi linear 

berganda menurut (Sugiyono, 2010) adalah sebagai berikut : 

Y = b1X1 + b2X2 + b3X3  

 

Dimana : 

Y = nilai hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat 

b = koefesien regresi parsial 

X1 = functional image 

X2 = affective image 

X3 = reputation image 

Dalam penelitian ini persamaan regresi ditentukan dengan menggunakan 

standardized coefficient beta karena masing-masing koefisien variabel bebas 

(independen) distandarisasikan lebih dulu agar menghasilkan koefisien yang sama 

satuannya. Keuntungan dengan menggunakan standardized beta adalah mampu 

mengeliminasi perbedaan unit ukuran pada variabel independen (Ghozali, 2005).  
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3.12       Pengujian Hipotesis 

3.12.1    Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen (X1 dan 

X2) secara bersama-sama mempunyai pengaruh nyata atau tidak terhadap variabel 

dependen (Y). Uji signifikansi meliputi pengujian signifikansi persamaan regresi 

secara keseluruhan.. Uji keseluruhan dapat dilakukan dengan menggunakan statistik F  

Hipotesis untuk pengujian ini adalah : 

 H0 = 𝛽1 = 0 artinya tidak ada pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y 

 Ha ≠ 𝛽1 ≠ 0 artinya ada pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y 

Ketentuan dari penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai  berikut: 

a. Jika F hitung > F  tabel, maka Ho ditolak, artinya variabel bebas (X1, X2, X3) secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y) 

b. Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima, artinya variabel bebas (X1, X2, X3) secara 

simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y) 

Untuk mengetahui besarnya Fhitung dapat dihitung dengan rumus : 

F hitung  = R2 /K df = n-k-1 

  (1-R2) / n-k-1 

Dimana : 

F = pendekatan distribusi probabilitas 

R2 = koefisien determinasi berganda 

k = jumlah variabel bebas 

n = jumlah sampel 
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Uji F ini adalah untuk pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan atau 

bersama-sama terhadap hipotesis 1. 

H1  :   diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dimensi functional 

image (X1), affective image (X2), reputation image (X3) terhadap Purchase Intention. 

3.12.2 Uji t 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel 

independent terhadap variabel dependent secara parsial atau per variabel.   

3.13 Koefisien Determinasi (R2) 

      Koefisien determinasi (R ) pada intinya mengukur  seberapa  jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variabel-variabel terikat.  

Selain itu koefisien determinan dapat dilihat pada Adjusted R Square yang 

menunjukkan prosentase variasi dari variabel dependent. Hal ini dapat dijelaskan oleh 

variasi dari variabel independent, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain 

yang tidak ikut diteliti yaitu variabel intervening seperti : usia,  jenis kelamin, 

pekerjaan, dan pendapatan konsumen. Dalam penelitian ini, koefisien determinasi 

dihitung  menggunakan komputer melalui program SPSS for windows Release 16. 
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