
 

 
    BAB III   

   METODOLOGI PENELITIAN 

1.1 Metode Rancangan Penelitian     
        

      Studi Teoritis 

 Studi Empiris  1. Keputusan 

      Pembelian 

 Iswayani  (2010),  Dharmawan  2. Kualitas Produk 

 (2016), Syakeh (2017),  3. Harga 

     4. Citra Merek 
        

         

 
Jenis dan sumber data adalah data primer dan sumber data diperoleh 

dari Distributor Telkomsel Gresik 

 
Teknik Pengumpulan data menyebarkan kuesioner ke 70 pelanggan 

Distributor Telkomsel Gresik. Dan mengumpulkan hasilnya 

 
 

Analisis Data yang digunakan adalah :  
1. Uji Instrumen (Validitas dan Reliabilitas)  
2. Uji Asumsi Klasik (Normalitas, Multikolinearitas, 

Heteroskedastisitas, Dan Koefisien Determinasi)  
3. Uji Hipotesis (Analisis Regresi Linear Berganda, Parsial t) 

 
 

Hasil Penelitian  
 
 

Kesimpulan Dan Rekomendasi 
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Rancangan Penelitian 

 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif 

ini dikemukakan oleh (Sugiyono, 2012) yaitu : “Metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan”. 



 

 

1.2 Kerangka Konseptual 
 

Kerangka berpikir yang di ajukan pada penelitian ini berdasarkan pada hasil teori 

yang telah di uraikan di atas. Untuk memudahkan pemahaman mengenai kerangka 

berpikir dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 
 

 

Kualitas Produk (X1) 
 

 

Harga (X2)  Keputusan Pembelian (Y) 
   
   

 

 

Citra Merek (X3) 
 

 

Gambar 2.3 
 

Kerangka Berpikir 
 

Keterangan : 
 

 : Parsial 
 

 

1.3 Hipotesis 
 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang merupakan 

praduga karena masih di uji kebenarannya. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan landasan teori di atas, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : 
 

H1 : Terdapat pengaruh kualitas produk secara terhadap keputusan pembelian di 

Distributor Telkomesl Gresik. 
 

H2 : Terdapat pengaruh harga secara terhadap keputusan pembelian di 

Distributor Telkomsel Gresik. 
 

H3 : Terdapat pengaruh citra merek secara terhadap keputusan pembelian di 

Distributor Telkomsel Gresik. 

 
 

1.4 Lokasi 
 

Penelitian ini berlokasi di konter – konter pusat keramaian Gresik yang mana 

semua pelanggan Telkomsel datang ke tempat tersebut seperti Alun-Alun Gresik, 

GKB, Pasir Putih Delegan Gresik 



 

 
 

 

1.5 Jumlah Responden 
 

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling untuk 

teknik pengambilannya menggunakan sampel jenuh dimana jumlah responden 

pada penelitian ini adalah 70 pelanggan dari distribusi Telkomsel Gresik dilihat 

dari data konsumen yang peneliti dapat dari distribusi Telkomsel Gresik. 

 
 

1.6 Identifikasi Variabel Dan Definisi Variabel Operasional 
 

1.6.1 Identifikasi Variabel 
 

1. Variabel Bebas (Independen) 
 

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terkait) 

menurut (Sugiyono, 2017). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 

Kualitas Produk, Harga, Dan Citra Merek. 
 

2. Variabel Terikat (Dependen) 
 

Variabel terkait adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. Variabel terkait dalam penelitian ini adalah : 

Keputusan Pembelian. 

 
 

1.6.2 Definisi Variabel Operasional 
 

1. Variabel Independen 
 

a. Menurut Husein (2000) Kualitas Produk : perpaduan antara sifat dan 

karakteristik sebuah produk (barang atau jasa). Indikator kualitas produk 

adalah sebagai berikut : 
 

1. Tingkat kualitas produk yang ditawarkan. 
 

2. Tingkat daya tahan produk yang ditawarkan. 
 

3. Kehandalan produk. 
 

4. Tingkat kenyamanan produk yang ditawarkan. 
 

b. Menurut (Tjiptono, 2000) Harga : Sejumlah uang yang ditukarkan para 

pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan 

suatu produk atau jasa. Indikator harga adalah sebagai berikut. 
 

1. Harga yang terjangkau. 



 

 

2. Harga sesuai dengan kualitas. 
 

3. Kesesuaian harga dengan manfaat. 
 

4. Harga lebih murah dari pesaing. 
 

5. Harga mampu menarik banyak konsumen. 
 

c. Menurut Kotler, (2006) Citra Merek : Citra Merek adalah Kemudahan 

konsumen mengingat produk. Indikator citra merek adalah sebagai berikut 

: 
 

1. Dikenalnya kepopuleran produk 
 

2. Reputasi Merek 
 

3. Mudah diingatnya suatu produk 
 

4. Kesesuaian merek dengan harapan 
 

5. Kepercayaan 
 

6. Kebanggaan 
 

2. Variabel Dependen 
 

Menurut Tjiptono (2008) Keputusan Pembelian : Sikap atau tindakan yang 

dilakukan oleh konsumen dalam menentukan pilihan dari beberapa alternatif 

produk yang akan digunakannya. Indikator dari keputusan pembelian adalah 

sebagai berikut : 
 

a. Pemenuhan Kebutuhan 
 

b. Pencarian informasi 
 

c. Melakukan pembelian ulang 
 

 

1.7 Teknik Pengukuran Data 
 

Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Menurut 

(Sugiyono, 2017) Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial, dalam skala 

likert skor dari penilaian ini digolongkan dalam lima tingkatan dengan penilaian 

sebagai berikut : 

 
 
 
 
 

 

Tabel 3.1 



 

 

Skala Likert 
 

Jawaban Kategori Skor 
   

SS Sangat Setuju 5 

S Setuju 4 

RG Ragu-Ragu 3 

TS Tidak Setuju 2 

STS Sangat Tidak Setuju 1 
 
 

1.8 Jenis Dan Sumber Data 
 

1.8.1 Jenis Data 
 

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang 

di peroleh peneliti secara langsung terjun ke lapangan atau obyek penelitian 

untuk selanjutnya dikumpulkan sesuai dengan variabel yang diteliti dan 

kemudian diolah. Menurut (Sugiyono, 2017) data primer adalah sumber data 

yang langsung memberikan kepada pengumpul data. 
 

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui beberapa pernyataan 

melalui kuesioner yang diberikan kepada responden, yaitu pelanggan distributor 

Telkomsel Gresik mengenai beberapa variabel independen dan satu variabel 

dependen yaitu : Kualitas Produk, Harga, Citra Merek, dan Keputusan Pembelian. 

 
 

1.8.2 Sumber Data 
 

Sumber data penelitian ini diperoleh dari Distributor Telkomsel Gresik dan 

jawaban responden dari pelanggan Distributor Telkomsel Gresik , di Jalan 

Kalimantan No. 153, Wonorejo, Yosowilangun, Kec. Manyar, Kab. Gresik, 

Jawa Timur 61151. 

 
 

3.6 Teknik Pengempulan Data 
 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menyebarkan kuesioner. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi 

seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya menurut 

(Sugiyono, 2017). Data kuesioner ini dibagi peneliti kepada pelanggan Telkomsel 

Gresik yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari responden. 
 

3.7 Teknik Analisis Data 



 

 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber 

data lain terkumpul. Kegiatan dalam analis data adalah mengelompokkan data 

berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel 

dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan 

perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk 

menguji hipotesis yang telah diajukan menurut (Sugiyono, 2017). 
 

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan 
 

data peneliti yaitu kuesioner. Agar data yang berasal dari kuesioner tersebut benar, 
 

kuesioner yang telah diisi oleh responden dilakukan uji instrumen yang meliputi uji  
 

validitas dan reliabilitas menggunakan Program SPSS (Social Product Of Social 
 

Science) terlebih dahulu. 
 

. 
 

3.7.1 Uji Instrumen 
 

3.7.1.1 Validitas 
 

Menurut (Sugiyono, 2017) validitas adalah instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Valid menunjukkan ketepatan antara data 

yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh 

peneliti. Uji validitas dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS dengan 

membandingkan nilai r hitung (Correlated item-total correlations) dengan r tabel. 

Cara menentukan uji validitas adalah sebagai berikut : 
 

1. Jika nilai r hitung > r tabel dan bernilai positif maka pernyataan tersebut 

valid. 
 

2. r tabel didapat dari taraf signifikansi (a) sebesar 5% (0,05) dengan derajat 

bebas atau degree of freedom (df) menggunakan rumus berikut: 

 

df = n - 2    df = 70 - 2 
       

Keterangan : 
 

n = Jumlah responden 
 

1 = two tail test 
 
 
 

 

3.7.1.2 Reliabilitas 



 

 

Menurut (Sugiyono, 2013) uji reliabilitas digunakan alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel konstruk. Suatu variabel 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Cara menentukan uji reliabilitas adalah 

sebagai berikut : 
 

1. Dengan melihat nilai standar reliabel cronbach alpha. 
 

2. Apabila nilai cronbach alpha lebih dari 0,60 maka dikatakan reliabel. 
 

3. Apabila nilai cronbach alpha kurang dari 0,60 maka dikatakan tidak reliabel. 
 

 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 
 

Model linear berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut 

memenuhi asumsi klasik statistik yang meliputi selanjutnya setelah uji instrumen 

dilakukan langkah selanjutnya adalah uji asumsi klasik di antaranya sebagai berikut 

 
 

3.7.2.1 Uji Normalitas 
 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah sebuah data berdistribusi normal 

atau tidak. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis non parametik 

Kolmogrov Sminorv, pemilihan analisis ini meminimalisir terjadinya kesalahan 

jika dibandingkan analisis grafik. Cara menentukan uji normalitas adalah sebagai 

berikut : 
 

1. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dinyatakan normal, 
 

2. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi 

normal 

 
 

3.7.2.2 Uji Multikolinearitas 
 

Uji multikoliniearitas adalah variabel independen yang satu dengan independen 

yang lain dalam regresi saling berhubungan secara sempurna atau mendekati 

sempurna. Apabila dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas (independen), jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem 

Multikoliniearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di 

antara variabel independen menurut (Ghazali, 2013). Cara menentukan uji 



 

 

multikoliniearitas dilakukan dengan melihat tolerance value dan variance 

inflation factor (VIF). Kriteria pengukurannya adalah sebagai berikut: 
 

1. Jika nilai toleran ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 menunjukkan 

adanya multikolinearitas. 
 

2. Jika nilai toleran ≥ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 menunjukkan 

tidak terjadi multikolinearitas. 

 
 

3.7.2.3 Uji Heteroskedasitisitas 
 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homokesdastisias dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah homokerdastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas menurut (Ghozali, 2013). Cara menentukan uji 

heteroskedastisitas adalah sebagai berikut : 
 

1. Dengan melakukan uji glejser. Uji ini dilakukan dengan meregresikan 

antara variabel independen dengan absolute residualnya. 
 

2. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolute residual 

lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 
 

3. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolute residual 

kurang dari 0,05 maka terjadi masalah heteroskedastisitas 

 
 

3.7.2.4 Koefisien Determinasi (R2) 
 

Koefisien determinasi R2 mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Menurut (Ghozali, 2013) terdapat 

beberapa kriteria sebagai berikut: Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen semakin besar R2 (mendekati 1), semakin baik hasil 

untuk model regresi tersebut dan semakin mendekati 0, maka variabel independen 

secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Cara menentukan koefisien determinasi 

adalah sebagai berikut : 
 

1. Melihat hasil output SPSS Adjusted R Square dan mendeskripsikannya. 
 

2. Mendeskripsikan nilai R Square. 



 

 

3. Mendeskripsikan nilai R. 
 

 

3.7.3 Uji Hipotesis 
 

Pengujian hipotesis adalah proses pengujian dimana nanti akan diputuskan apakah 

hipotesis penelitian ini akan diterima atau ditolak. Dalam pengujian ini, analisis 

yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda, dan Uji parsial (t). 

Dalam pengujian ini, analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear 

Berganda, dan Uji parsial (t). 

 
 

3.7.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda 
 

Menurut (Sanusi, 2011) Regresi Linear Berganda merupakan suatu metode 

statistik yang umum digunakan untuk meneliti antara dua variabel atau lebih. 

Analisis ini untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan terikat. Selain 

itu regresi linear berganda digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linear 

berganda yang nantinya akan diolah dengan program SPSS. Bentuk persamaan 

regresi linear berganda sebagai berikut: 

 
 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +e 
 

Dimana : 
 

Y = Keputusan Pembelian 
 

a = Konstanta 
 

b1, b2, b3 = Koefisien regresi variabel independen 
 

X1 = Kualitas Produk 
 

X2 = Harga 
 

X3 = Citra Merek 
 

e = error penelitian 
 

 

1. Mendeskripsikan nilai a (konstanta). 
 

2. Mendeskripsikan nilai b1 X1. 
 

3. Mendeskripsikan nilai b2 X2. 
 

4. Mendeskripsikan nilai b3 X3. 



 

 

3.7.3.2 Uji Hipotesis Parsial (t) 
 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas 

atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 

menurut (Ghozali, 2013). Cara menentukan uji parsial (t) adalah sebagai berikut : 
 

1. Dengan melihat t tabel, apabila nilai t tabel lebih besar dari t hitung maka 

dikatakan pengaruh. 
 

2. Bila signifikansi > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 
 

3. Bila signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 
 

Merumuskan hipotesis statistik : 
 

H0 : b1 = 0 artinya variabel kualitas produk (X1) tidak ada pengaruh terhadap 

keputusan pembelian di distributor Telkomsel Gresik (Y). 
 

Ha : b1 ≠ 0 artinya variabel kualitas produk (X1) terdapat pengaruh terdapat 

keputusan pembelian di distributor Telkomsel Gresik (Y). 
 

H0 : b2 = 0 artinya variabel harga (X2) tidak ada pengaruh terhadap keputusan 

pembelian di distributor Telkomsel Gresik (Y). 
 

Ha : b2 ≠ 0 artinya variabel harga (X2) terdapat pengaruh terdapat keputusan 

pembelian di distributor Telkomsel Gresik (Y). 
 

H0 : b3 = 0 artinya variabel Citra merek (X3) tidak ada pengaruh terhadap 

keputusan pembelian di distributor telkomsel Gresik (Y). 
 

Ha : b3 ≠ 0 artinya variabel Citra merek (X3) terdapat pengaruh terdapat 

keputusan pembelian di distributor Telkomsel Gresik (Y). 

 
 

3.8 Gambaran Umum Objek Penelitian 
 

PT. Telkomsel merupakan operator selular terbesar di Indonesia yang didirikan pada 

tahun 1995. PT. Telkomsel yang memiliki lebih dari 170 juta pelanggan yang tersebar 

di seluruh Indonesia, termasuk juga di daerah terpencil dan pulau terluar serta daerah 

perbatasan negara, Telkomsel menggelar lebih dari 209 ribu BTS. 
 

Telkomsel hadir untuk menginspirasi masyarakat dengan memanfaatkan 

teknologi terdepan, produk dan layanan yang kompetitif, serta solusi inovatif. 

Telkomsel secara konsisten mengimplementasikan teknologi seluler terkini dan 



 

 

menjadi provider pertama yang meluncurkan secara komersial layanan mobile 4G 

LTE di Indonesia. Memasuki era digital, Telkomsel terus mengembangkan bisnis 

digital, diantaranya Digital Advertising, Digital Lifestyle, Mobile Financial 

Services, dan Internet of Things. Melalui peningkatan kualitas masyarakat, 

Telkomsel akan mengantarkan Indonesia menuju perekonomian masyarakat 

berbasis broadband sesuai roadmap teknologi selular. 
 

1. Visi : Menjadi penyedia layanan dan solusi gaya hidup digital mobile 

kelas dunia yang terpercaya. 
 

2. Misi : Memberikan layanan dan solusi digital mobile yang melebihi 

ekspektasi para pengguna, menciptakan nilai lebih bagi para pemegang 

saham serta mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. 
 

3. Produk – Produk Telkomsel : Selama ini, Telkomsel telah memberi 

beberapa manfaat bagi para pelanggan melalui 4 produk unggulannya yang 

digunakan sebagai upaya melayani segmentasi yang berbeda–beda. 

Keempat produk tersebut yaitu : 
 

a. Kartu HALO 
 

Kartu HALO merupakan produk pertama yang diluncurkan oleh 

Telkomsel dan memiliki beberapa klasifikasi produk sebagai berikut: 
 

1. HALO Fit : HALO Fit adalah solusi untuk menentukan pilihan 

yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dalam 

berkomunikasi. Dengan beragam paket yang ditawarkan, 

didukung oleh semua kenyamanan fasilitas dan layanan kartu 

HALO dan jaringan terluas dan berkualitas Telkomsel. 

Konsumen dapat memilih melalui paket–paket yang disediakan 

sesuai dengan kebutuhannya dalam berkomunikasi. 
 

2. HALO Hybrid : HALO Hybrid instan memberikan kemudahan 

kepada konsumen dalam pengaktifan kartu. Kartu dapat 

langsung aktif dan konsumen bebas memilih untuk 

menggunakan layanan pasca bayar atau pra bayar, sesuai 

dengan kebutuhan. Selain itu konsumen dapat dengan mudah 

menentukan batas tagihan pasca bayar. 



 

 

3. HALO Kick : Halo-Kick paket internet yang dikeluarkan oleh 

Telkomsel khusus bagi para pengguna kartu HALO alias pasca-

bayar, beserta dengan paket Halofit My Plan yang bertujuan 

untuk memberikan kuota internet besar dengan harga yang 

stabil. 
 

b. Simpati 
 

simPATI merupakan Kartu Prabayar (prepaid) yang dikeluarkan oleh 

Telkomsel. simPATI dapat digunakan di seluruh Indonesia dengan 

tarif terjangkau, telepon hemat ke sesama pelanggan Telkomsel 

maupun operator lain dan SMS hemat untuk mengirim pesan di dalam 

maupun ke luar negeri. Kartu simPATI mempunyai daya jelajah yang 

bisa menjangkau beberapa wilayah hampir di seluruh pelosok 

Nusantara, bahkan hingga ke pulau-pulau terpencil. 
 

Kartu prabayar simPATI memiliki beberapa keunggulan seperti 

keamanan (bebas dari penyadapan dan penggandaan), aksesbilitas, 

harga yang terjangkau, mutu prima dan jangkauan GSM yang luas 

serta menawarkan fitur – fitur yang menarik yang dapat dinikmati 

pengguna simPATI dengan cara registrasi menjadi anggota simPATI 

Zone (tidak dikenakan biaya). simPATI menawarkan beberapa fitur 

dan layanan, seperti: Layanan 3G (WCDMA/HSDPA), roaming 

internasional ke lebih dari 200 negara, transfer pulsa, paket BlackBerry 

(Unlimited, Business, dan Lifestyle), Mobile Banking, Mobile Wallet T-

Cash, T-Remmit (transfer uang luar negeri), Mobile Broadband 

Telkomsel Flash, PopScreen (pop – up info dan konten yang langsung 

hadir dilayar ponsel) dan sebagainya. 
 

c. Kartu AS 
 

Telkomsel menghadirkan Kartu As sebagai SIM card yang memberikan 

berbagai kemudahan bagi para penggunanya. Kartu As menyajikan 

berbagai program dan layanan yang mudah dan transparan baik dari sisi 

tarif, program yang ditawarkan maupun cara mendapatkan program. 

Kemudahan Tarif Kartu As untuk layanan panggilan dan SMS yaitu satu 

tarif untuk melakukan layanan panggilan dan SMS dimanapun di 



 

 

seluruh Indonesia yang berlaku 24 jam, serta satu tarif yang berlaku 

untuk semua panggilan dan SMS ke semua operator. 
 

d. Simpati Loop 
 

Perdana Simpati Loop merupakan kartu perdana yang di khususkan 

untuk pemuda dan komunitas –komunitas, keunggulan perdana loop 

dibandingkan dengan perdananya bisa dilihat dari sisi fitur yang 

disediakan seperti kuota internet lebih besar dengan harga yang 

relative murah, tarif telepon dan sms yang murah, ada banyak pilihan 

paket sms dan telepon. 


