
IV. METODE PENELITIAN 

 

4.1 Metode Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penetuan tempat penelitian ini dilakukan secara purposive di Kampus 

Universitas Brawijaya, Malang. Penelitian dilakukan di Universitas Brawijaya 

yaitu di Kantin-Kantin Fakultas dan Kafetaria UB yang dianggap berpotensi 

memiliki konsumen minuman teh kemasan kotak. Penelitian dilakukan di 

Universitas Brawijaya, dikarenakan sasaran penelitian ini adalah mahasiswa 

Universitas Brawijaya yang sering terlihat mengkonsumsi minuman teh dalam 

kemasan pada saat jam-jam efektif perkuliahan dengan alasan butuh sesuatu yang 

segar untuk melepas dahaga dan dengan kepraktisan kemasan minuman teh 

kemasan kotak sehingga dapat dinikmati tidak hanya di kantin, tetapi juga mudah 

dibawa ke area lainnya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2013. 

 

4.2 Metode Penentuan Responden 

Metode penentuan responden yang digunakan adalah non probability 

sampling atau penelitian secara acak dengan menggunakan teknik accidental 

sampling, dimana peneliti dalam pengambilan responden berdasarkan kebetulan, 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan sedang membeli atau mengkonsumsi 

minuman teh kemasan kotak dapat dijadikan responden dan tidak diketahui 

jumlah pasti populasi untuk konsumen yang mengkonsumsi minuman teh 

kemasan kotak. Menurut Maholtra (2005) jumlah responden paling sedikit 4 atau 

5 kali jumlah variabel/item yang digunakan dalam penelitian. Jumlah variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 11, sehingga diperoleh 

perhitungan, sebagai berikut : 

Jumlah responden = 4 x jumlah variabel 

     = 4 x 11 

     = 44 

Jadi, jumlah responden yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 44 

sampel. Penyebaran kuisioner kepada responden dilakukan pada setiap Fakultas 

(Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, Pertanian, Peternakan, Teknik, 

Teknologi Pertanian, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Sosial dan 
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Politik, Perikanan dan Ilmu Kelautan, Kedokteran, Ilmu Budaya, Program 

Teknologi Informatika dan Ilmu Komputer) yang ada di Universitas Brawijaya, 

yang nantinya kuisioner akan disebar sebanyak ± 4 responden per Fakultas. 

Jumlah ini dianggap bisa mewakili pilihan konsumen minuman teh kemasan 

kotak. 

 

4.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dibagi dua 

berdasarkan sumber data yang digunakan, yaitu: 

4.3.1   Metode Pengumpulan Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat pada sumber pertama atau pihak 

yang terlibat langsung dengan permasalahan yang akan dibahas. Data primer ini 

dikumpulkan dengan cara : 

1. Angket/Kuisioner, teknik ini menuntut adanya partisipasi dari responden 

terhadap obyek penelitiannya. Media yang digunakan peneliti dalam 

mengambil data primer ini adalah angket (kuisioner). Kuesioner merupakan 

cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada 

responden. Responden diharap untuk  menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

ada dalam kuesioner, menanyakan tingkat persetujuan responden terhadap 

beberapa pertanyaan berkaitan dengan atribut produk minuman teh kemasan 

kotak dan frekuensi pembelian.. Data yang dicari adalah atribut produk yang 

dipertimbangkan dalam pembelian minuman teh kemasan kotak dan faktor-

faktor yang mempengaruhi pembelian minuman teh kemasan kotak. 

2. Observasi, teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti terhadap 

obyek risetnya. Peneliti akan terjun langsung ke lapang untuk ikut 

mengkonsumsi minuman teh kemasan kotak dan mengamati atribut-atribut 

produk yang dipertimbangkan dalam pembelian minuman teh kemasan kotak. 

4.3.2   Metode Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau dari 

sumber-sumber yang tidak terlibat langsung dalam permasalahan, bisa melalui 

catatan tertulis ataupun tidak tertulis. Data sekunder ini berasal dari literatur 

maupun penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Data 
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yang akan didapatkan adalah literatur mengenai pemasaran, bauran pemasaran, 

atribut produk, perilaku konsumen, keputusan pembelian, teh dalam kemasan, 

teknik analisis data, serta data-data lain yang terkait dengan penelitian ini. Sumber 

data yang didapatkan adalah melalui media internet dan buku atau literatur yang 

terkait dengan penelitian ini. 

 

4.4 Teknik Analisis Data 

Adapun yang menjadi teknik analisis data dalam penelitian ini adalah, 

sebagai berikut : 

4.4.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif kualitatif menurut Malhotra (2005) adalah analisis yang 

digunakan untuk menggambarkan sesuatu seperti karakteristik pasar ataupun 

fungsionalnya. Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk 

mendeskripsikan gambaran umum minuman teh kemasan kotak, gambaran umum 

responden, atribut produk yang dijadikan pertimbangan dalam pembelian 

minuman teh kemasan kotak, pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembelian minuman teh kemasan kotak dan faktor yang paling dominan dalam 

mempengaruhi pembelian minuman teh kemasan kotak.  

4.4.2   Analisis Atribut yang Dipertimbangkan Dalam Pembelian Minuman 

Teh Kemasan Kotak 

Untuk mengetahui atribut-atribut apa saja yang dianggap sah (valid) 

terhadap pembelian minuman teh kemasan kotak digunakan metode Cochran Q 

Test dimana peneliti akan mengeliminasi atau mengurangi atribut-atribut yang 

dinilai tidak sah berdasarkan kriteria-kriteria statistik yang dipakai. Dalam metode 

ini, responden diberikan pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan yang pilihan 

jawabannya terdiri atas YA dan TIDAK terhadap daftar atribut produk minuman 

teh kemasan kotak dan jumlah responden yang digunakan untuk metode ini adalah 

30 orang reponden. Sedangkan untuk rumusan pengujian hipotesis adalah sebagai 

berikut : 

Ho :   Semua atribut yang diuji mempunyai proporsi jawaban YA yang sama. 

Ha : Semua atribut yang diuji mempunyai proporsi jawaban YA yang 

berbeda. 
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Dengan demikian, bila : 

a. Q Hitung > dari Q tabel maka tolak Ho dan terima Ha 

Jika tolak Ho berarti proporsi jawaban YA masih berbeda pada semua atribut. 

Artinya belum ada kesepakatan diantara responden tentang atribut maupun 

atribut tersebut. 

b. Q Hitung < dari Q tabel maka terima Ho dan tolak Ha 

Jika terima Ho berarti proporsi jawaban YA sudah sama pada semua atribut. 

Artinya sudah ada kesepakatan diantara responden tentang atribut tersebut. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai Q hitung 

dengan nilai Q tabel atau Chi square tabel. Derajat kebebasan yang digunakan 

untuk mencari Q tabel adalah df = jumlah atribut – 1, dengan taraf signifikasi atau 

α = 5%. Taraf signifikan atau α sebesar 5% berarti hasil dari analisis yang 

dilakukan nantinya akan menghasilkan koefisien keyakinan atau kepercayaan 

sebesar 95%. Dimana rumus Q hitung adalah sebagai berikut : 

 

Q = 
(    )    ∑   

   ( ∑   )
   

 
 
 

  ∑    
   ∑       

 
 

Keterangan :  

Q = Q hitung 

k = Jumlah atribut minuman teh kemasan kotak yang diuji 

Ri = Jumlah YA pada semua atribut minuman teh kemasan kotak untuk 1  

responden 

Ci = Jumlah YA pada 1 atribut minuman teh kemasan kotak untuk semua 

responden 

n = Jumlah responden yang diuji 

 

4.4.3 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembelian Minuman Teh 

Kemasan Kotak   

Uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel 

bebas, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian, terhadap variabel 

bebasnya, yaitu pembelian. Selain itu, melalui regresi berganda akan diketahui 

juga variabel manakah diantara variabel faktor-faktor yang mempengaruhi (X) 

dimaksud yang paling berpengaruh terhadap pembelian (Y).  

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, maka untuk mendapatkan nilai 

pemeriksa yang tidak bias dan efisien (Best Linear Unbiased Estimator/BLUE) 
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dari satu persamaan regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil 

(Ordinary Least Squares) perlu dilakukakn pengujian asumsi klasik. 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mendapatkan nilai koefisien yang tidak 

bias dan efisien (Best Linear Unbiased Estimator /BLUE). Uji asumsi klasik 

terdiri dari 4 tahap, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Tapi dalam peneltian ini tidak digunakan 

uji autokorelasi karena uji autokorelasi adalah mendeteksi serial error atau dalam 

uji autokorelasi digunakan pada regresi untuk data time series atau data 

berdasarkan waktu yang berurut seperti harian, bulanan, tahunan dan seterusnya. 

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian asumsi klasik: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan dalam suatu model regresi untuk menguji 

apakah variabel independen (X), variabel dependen (Y) atau keduanya memiliki 

distribusi yang normal atau tidak. Persamaan regresi dikatakan baik jika 

mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat terdistribusi mendekati 

normal atau normal sama sekali (Sugiyono, 2009). Metode yang digunakan untuk 

menguji normalitas adalah dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal pada grafik Normal P-Plot. Dasar pengambilan keputusan dilakukan 

dengan kriteria uji, yaitu jika data menyebar di sekitar garis diagonal atau 

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas 

dan jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi tidak bisa memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka 

terdapat multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel independennya. Apabila terjadi gejala multikolinieritas, 

langkah yang digunakan untuk memperbaiki model regresi adalah dengan 

menghilangkan variabel independen dari model regresi, sehingga bisa dipilih 

model yang paling baik. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikolinieritas adalah dengan menggunakan Tolerance dan Variance Inflation 
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Factor (VIF). Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai 

VIF dan Tolerance. Apabila nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,10 maka tidak 

terjadi multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan 

variabel residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Apabila terjadi 

kesamaan variabel residual maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah yang tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Salah satu metode untuk 

mendeteksi ada tidaknya heteroskedatisitas dalam model regresi adalah dengan 

menggunakan Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara 

variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara 

variabel independen dengan absolut residual lebih besar dari 0,05 maka tidak 

terjadi masalah heteroskedastistas. 

2. Analisis Regresi Linier Berganda Dummy Variabel 

Setelah pengujian asumsi klasik telah terpenuhi atau model telah lolos dari 

pelanggaran asumsi, maka langkah selanjutnya mengukur tingkat signifikan 

dengan menggunakan regresi linier berganda dummy variabel. Dalam 

menganalisis pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian terhadap 

pembelian ini dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Pada 

penelitian ini menggunakan pembelian sebagai variabel dependen (Y). Sedangkan 

untuk variabel independen yang digunakan adalah Nama Merek (Teh Kotak (D1), 

Teh Botol (D2), Fruit Tea (D3) dan Frestea), Uang Saku (X1), Volume/isi Produk 

(X2), dan Harga Produk (X3). Sehingga dapat ditulis persamaan model 

matematisnya sebagai berikut : 

Y  = f (D1, D2, D3, X1, X2, X3,) 

Dalam model regresi dengan variabel dummy ini banyaknya variabel 

dummy yang digunakan adalah sebanyak kategori dikurangi satu. Rumus: 

banyaknya variabel dummy = banyaknya kategori – 1. Cara pemberian kode 

dummy umumnya menggunakan kategori yang dinyatakan dengan angka 1 atau 0 

(Ghozali, 2006). 
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k = m -1 

     = 4 -1 

     = 3 

Keterangan : 

k  = banyaknya variabel dummy (nama merek) 

m = banyaknya kategori 

sehingga diperoleh kriteria sebagai berikut, 

1. Jika konsumen membeli merek Teh Kotak, maka D1 = 1, D2 = 0, dan D3 = 0 

2. Jika konsumen membeli merek Teh Botol, maka D1 = 0, D2 = 1, dan D3 = 0 

3. Jika konsumen membeli merek Fruittea, maka D1 = 0, D2 = 0, dan D3 = 1 

4. Jika konsumen membeli merek Frestea, maka D1 = 0, D2 = 0, dan D3 = 0 

 

Untuk mengetahui apakah suatu variabel dapat digunakan untuk 

memprediksi atau meramal variabel-variabel lain, maka digunakan analisis regresi 

linear berganda (Gujarati, 1995). Model persamaan linear berganda nantinya akan  

dianalisis dengan menggunakan program SPSS. Adapun model regresi linier 

berganda dalam penelitian ini, yaitu :  

Y = α0 + α1 D1 + α 2 D2 + α 3 D3 + β 1 X1 + β 2 X2 + β 3 X3 + e 

Keterangan : 

Y  = Pembelian 

α0 = Intersep 

α1-3 = Koefisien parameter penduga dummy 

β 1-3 = Koefisien parameter penduga 

D1 = Teh Kotak 

D2 = Teh Botol 

D3 = Fruittea 

X1 = Uang Saku 

X2 = Volume Produk 

X3 = Harga Produk 

e = Galat 

Untuk memperoleh hasil regresi harus memenuhi : 

a. Uji R
2
 (Koefisien Determinasi) : digunakan untuk mengetahui ketepatan model 

yang dipakai yang dinyatakan berapa persen variabel dependen dijelaskan oleh 

variabel independen yang terdapat dalam model. Besaran R
2
 ini merupakan 

koefisien determinasi dan merupakan besaran yang paling lazim digunakan 
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untuk mengukur ketepatan model pada garis regresi. Secara verbal R
2
 

mengukur proporsi atau persentase total variasi dalam Y yang dijelaskan oleh 

model regresi. Semakin besar R
2
 (mendekati satu) maka akan semakin baik 

hasil regresi tersebut dan semakin mendekati nol maka variabel independen 

secara keseluruhan tidak bisa menjelaskan variabel dependen. 

b. Uji F : digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara 

keseluruhan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan 

melihat nilai signifikansi 

Ho : α1, α2,…. αn = 0 

Ha : α1, α2,…. αn  ≠ 0 

Dalam hal ini jika Fhitung ≥ Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, jadi 

terdapat satu koefisisen regresi yang tidak sama dengan nol, maka variabel 

independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependen. Namun jika Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang 

artinya koefisien regresi sama dengan nol, maka variabel independen secara 

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

c. Uji t : digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen. Uji ini dilaksanakan dengan 

membandingkan t hitung dengan t tabel. Dengan hipotesis : 

Ho = variabel nama merek (teh kotak (D1), teh botol (D2), fruittea (D3)), uang 

saku (X1), volume produk (X2), harga produk (X3) tidak berpengaruh signifikan 

secara nyata terhadap pembelian (Y). 

Ha = variabel nama merek (teh kotak (D1), teh botol (D2), fruittea (D3)), uang 

saku (X1), volume produk (X2), harga produk (X3) berpengaruh signifikan 

secara nyata terhadap pembelian (Y). 

Dalam hal ini jika t hitung ≥ t tabel maka H0 ditolak dan Hi diterima, 

artinya koefisien regresi tidak sama dengan nol, maka variabel independen ke-i 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika t hitung ≤ t tabel maka H0 diterima 

dan Ha ditolak, artinya koefisien regresi sama dengan nol, maka variabel 

independen ke-i tidak terpengaruh terhadap variabel dependen. 
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4.4.4 Analisis Faktor yang Paling Dominan dalam Mempengaruhi Pembelian 

Minuman Teh Kemasan Kotak   

Untuk mengetahui faktor (X) manakah yang berpengaruh dominan 

terhadap pembelian (Y), maka dapat diketahui dengan menggunakan nilai 

koefisien beta yang distandarisasi (Standardized Coefficient Beta). Nilai koefisien 

beta yang distandarisasi pada faktor yang mempengaruhi pembelian (X) minuman 

teh kemasan kotak paling tinggilah yang memiliki pengaruh paling dominan 

terhadap pembelian (Y), sehingga nantinya akan diketahui faktor manakah yang 

memiliki pengaruh paling dominan terhadap pembelian minuman teh kemasan 

kotak.  


