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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek dan Subyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah sepeda motor matic Honda di Yogyakarta 

dan subyek penelitian ini adalah konsumen pengguna sepeda motor matic Honda 

di Yogyakarta. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah konsumen pengguna sepeda motor matic 

Honda di Yogyakarta, sedangkan sampel penelitian ini adalah konsumen 

pengguna sepeda motor matic Honda yang memenuhi kriteria yang ditetapkan 

oleh peneliti. 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Riduwan (2010), sampel adalah bagian dari populasi yang 

mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Pada penelitian ini, 

teknik sampling yang digunakan adalah non probability sampling, dengan 

metode purposive sampling yang merupakan cara penarikan sampel yang 

dilakukan memilih objek penelitian berdasarkan kriteria yang ditetapkan 

peneliti. Beberapa kriteria tersebut antara lain: 
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1. Konsumen yang membeli sepeda motor matic Honda dengan tahun produksi 

2013-2015. 

2. Konsumen yang memiliki sepeda motor matic Honda dari tahun 2013-2015. 

3. Konsumen pengguna sepeda motor matic Honda di kecamatan Godean dan 

kecamatan Gamping. 

Supranto (2001) perhitungan ukuran sampel adalah jumlah pertanyaan 

dalam kuesioner dikali (5) sampai (10). Perhitungan sampel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Jumlah pertanyaan x 10 

 = 14 x 10  

= 140 

Jadi, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 140 orang responden. 

D. Jenis Data 

  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut 

Marzuki (2000), Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

data yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah penelitian. Dalam 

penelitian ini, sumber data primer diperoleh langsung di lapangan dari jawaban 

responden mengenai daftar pertanyaan (kuesioner). 
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E. Definisi Operasional 

 Variabel Independen : 

1. Motivasi (X1) 

Motivasi adalah kebutuhan yang cukup mampu mendorong 

seseorang bertindak Kotler dan Keller (2009). Menurut Schiffman dan 

Kanuk (2000) “Motivation can be described as the driving force within 

individuals that impels them to action”. Artinya motivasi adalah kekuatan 

pendorong dalam diri seseorang yang memaksanya untuk melakukan suatu 

tindakan. Sedangkan menurut Setiadi (2003) mendefinisikan motivasi 

konsumen adalah keadaan didalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan guna mencapai suatu 

tujuan. Adanya motivasi dalam diri seseorang akan mengakibatkan suatu 

dorongan yang mengarah pada suatu tujuan untuk mencapai kepuasan. Dari 

beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi muncul karena 

kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Kebutuhan sendiri muncul karena 

konsumen merasakan ketidaknyamanan (state of tension) antara yang 

seharusnya dirasakan dan yang sesunguhnya dirasakan. Kebutuhan yang 

dirasakan tersebut mendorong seseorang untuk melakukan tindakan 

memenuhi kebutuhan tersebut Sumarwan (2004) dalam Akbar (2010 ). 
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2. Persepsi (X2) 

Kotler & Keller (2009) menyatakan bahwa persepsi adalah proses di 

mana kita memilih, mengatur dan menerjemahkan masukan informasi untuk 

menciptakan gambaran dunia yang berarti. Persepsi tidak hanya tergantung 

pada rangsangan fisik, tetapi juga rangsangan terhadap bidang yang 

mengelilinginya dan kondisi dalam setiap diri kita. Schiffman dan Kanuk 

(2000) “perception is process by which an individuals selects, organizers 

and interprets stimuli into the a meaningfull and coherent picture of the 

world” atau dapat diartikan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang 

memungkinkan seseorang untuk memilih, mengorganisasikan dan 

menginterprestasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu 

gambaran yang berarti dan lengkap tentang dirinya. 

3. Sikap (X3) 

Sikap merupakan evaluasi yang menyeluruh dan memungkinkan 

seseorang untuk merespon dengan cara yang menguntungkan atau tidak 

terhadap obyek yang dinilai. Menurut Robbins (2006) sikap adalah 

pernyataan-pernyataan atau penilaian evaluatif berkaitan dengan obyek, 

orang atau suatu peristiwa. 

Variabel Dependen : 

4. Keputusan Pembelian (Y) 

Menurut Kotler dan Keller (2002), keputusan pembelian adalah 

tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak membeli terhadap 
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suatu produk. Faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan 

pembelian suatu produk atau jasa, biasanya mempertimbangkan kualitas, 

harga dan produk yang sudah dikenal oleh masyarakat.  

F. Indikator Variabel Penelitian 

Adapun ringkasan indikator variabel penelitian disajikan pada tabel 3.1,  

adapun definisi variabel penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional 

Variabel 

Penelitian 

Definisi Operasional Indikator Sumber 

Motivasi 

(X1) 

Setiadi (2003) 

mendefinisikan motivasi 

konsumen adalah keadaan 

didalam pribadi seseorang 

yang mendorong 

keinginan individu untuk 

melakukan kegiatan-

kegiatan guna mencapai 

suatu tujuan. 

a. Kualitas sepeda 

motor 

b. Kenyamanan saat 

digunakan 

c. Jaminan purna jual 

kendaraan 

layanan service dan 

kualitas service 

d. Harga yang 

terjangkau 

 

 

 

Saputra 

(2013) 
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Variabel 

Penelitian 

Definisi Operasional Indikator Sumber 

Persepsi 

(X2) 

Schiffman dan Kanuk 

(2000) persepsi 

merupakan suatu proses 

yang memungkinkan 

seseorang untuk memilih, 

mengorganisasikan dan 

menginterprestasikan 

rangsangan-rangsangan 

yang diterima menjadi 

suatu gambaran yang 

berarti dan lengkap 

tentang dirinya. 

a. Daya tahan 

kendaraan 

b. Daya tahan mesin 

c. Kendaraan stabil saat 

digunakan untuk 

jarak jauh 

d. Memiliki suku 

cadang yang 

berkualitas 

 

 

 

 

Saputra 

(2013) 

Sikap (X3) Robbins (2006) sikap 

adalah pernyataan-

pernyataan atau penilaian 

evaluatif berkaitan dengan 

obyek, orang atau suatu 

peristiwa. 

a. Penggunaan bahan 

bakar yang efesien 

b. Model yang menarik 

c. Rekomendasi dari 

keluarga 

 

 

 

 

Saputra 

(2013) 

 

 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Menurut Kotler (2002), 

keputusan pembelian 

adalah tindakan dari 

konsumen untuk mau 

membeli atau tidak 

membeli terhadap suatu 

produk. 

a. Informasi tentang 

kualitas sepeda 

motor Honda yang 

sudah 

memasyarakat 

b. Sparepart sepeda 

motor Honda yang 

mudah didapatkan 

c. Bonus yang menarik 

dalam pembelian 

sepeda motor 

Honda 

 

Saputra 

(2013) 
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G. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Validitas 

Uji validitas berkaitan dengan ketepatan dan alat ukur. Instrumen 

dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat dengan tepat mengukur apa 

yang hendak diukur. Uji validitas yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

pengujian validitas konstruksi (construct validy). Menurut Sugiyono (2011), 

instrumen mempunyai validitas konstruk jika indikator yang dikembangkan 

dalam instrumen pengukur merupakan bagian dari variabel yang ingin 

diukur berdasarkan definisi operasional yang dikemukakan dan untuk 

menguji validitas konstruksi, menggunakan teori yang relevan melalui 

pendapat dari para ahli. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan 

metode kolerasi pearson dengan derajat kesalahan yang sebesar α = 5%. Jika 

nilai signifikan yang diperoleh dari tiap indikator ˂ 0,05, maka dinyatakan 

valid. 

2. Uji reliabilitas  

Arikunto (2006), reliabilitas merupakan suatu ukuran yang 

menunjukan bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. 

Reliabilitas menunjuk pada tingkat tertentu. Uji reliabilitas ini menggunakan 

uji Cronbach’s alpha, di mana suatu instrumen reliabel jika Cronbach’s 

alpha (a) adalah ≥ 0,6. 
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Rumus dari Cronbach’s alpha menurut Umar (2002) adalah sebagai berikut: 

α  = (
𝜅

𝜅−1
) (1

Ʃ𝛿ƅ
2

Ʃ𝛿𝑡2
) 

Keterangan:  

α   = reliabilitas instrumen 

κ   = banyaknya butir pertanyaan 

δ𝑡2  = varians total 

Ʃδ𝑡2  = jumlah varians butir 

3. Analisa Regresi Linear Berganda 

Malhotra (2004), analisa regresi adalah prosedur statistik untuk 

menganalisa hubungan antara variabel dependent dengan variabel 

independent. Jika terdapat dua atau lebih variabel bebas maka menggunkan 

analisa regresi liniear berganda. Dengan demikian dapat diketahui sejauh 

mana hubungan sebab akibat atau pengaru antara variabel-variabel tersebut. 

Malhotra (2004) menjelaskan bahwa rumus yang dapat digunakan 

sebagai perhitungan analisa regresi liniear berganda adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Dimana : 

Y   = keputusan pembelian (variabel dependen) 

a   = konstanta 

X1  = motivasi terhadap sepeda motor Honda (independent) 

X2  = persepsi terhadap sepeda motor Honda (independent) 
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X3  = sikap konsumen terhadap sepeda motor Honda (independent) 

b1   = koefisien regresi X1 

b2   = koefisien regresi X2 

b3   = koefisien regresi X3 

e   = error 

4. Uji F 

Uji F bertujuan untuk menunjukan apakah semua variabel 

independen yang dimasukan ke dalam model secara simultan atau bersama-

sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali 2006). 

Adapun kriteria penentuan uji F adalah dengan tingkat signifikan 5%. 

Apabila nilai signifikan F < α 0,05 maka terdapat pengaruh secara bersama-

sama antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

Kegunaan dari Uji F dalam penelitian ini adalah untuk menguji 

hipotesis 1, apakah variabel motivasi (X1), persepsi (X2) dan sikap 

konsumen (X3) secara silmultsn berpengaruh terhadap keputusuan 

pembelian (Y) sepeda motor matic Honda di Yogyakarta. 

5. Uji t 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali 2006). Dasar pengambilan keputusan menurut (Ghozali 

2006) adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikan. 
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1) Jika nilai p-value (sig) >  (0,05), maka Ho diterima berarti variabel 

independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

2) Jika nilai p-value (sig) <  (0,05), maka Ho ditolak berarti variabel 

independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Kegunaan dari Uji t adalah untuk menguji apakah variabel motivasi 

(X1), persepsi (X2) dan sikap konsumen (X3) secara parsial berpengaruh 

terhadap keputusuan pembelian (Y) sepeda motor Honda di Yogyakarta. 

6. Uji Koefisien Determinansi (R2) 

Uji koefisien determinanasi (R2) pada intinya digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh model regresi dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali 2006). Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol (0) sampai dengan satu (1). Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu (1) berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.  

 

 

 

 


