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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Kupang pada konsumen yang pernah 

menggunakan Grabfood Kota Kupang.Waktu penelitian dilaksanakan dari 

bulan Februari  – Desember  2019. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Sugiyono (2010:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna 

Grabfood di Kota Kupang yang jumlah penggunanya tidak diketahui 

dengan pasti.  

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. (Sugiyono, 2010:118). Apabila populasi dalam penelitian 

ini tidak  diketahui banyaknya secara pasti, maka pengambilan sampel 

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pertimbangan 

tertentu. Ferdinand (2014:173) menyebutkan  bahwa   pedoman  ukuran  

sampel  tergantung pada jumlah indikator kali 5 sampai 10. Pada penelitian 

ini,  jumlah indikator sebanyak 19, dan angka yang ditentukan adalah 5, 
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sehingga jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 

sebanyak: 

Sampel = 19 X 5 

  = 95 

       Jadi sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 95 orang 

cukup mewakili populasi untuk diteliti. 

           Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ditetapkan 

berdasarkan teknik sampling accidential, yaitu teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu 

dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang 

yang kebetulan ditemui itu, cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 

2007:85). Pada penelitian ini, sampel yangdipilih adalah konsumen 

Grabfood yang berdomisili di Kota Kupang, dan berusia minimal 18 tahun 

dan berpendidikan minimal SMA/Sederajat.  

 

C. Jenis Data 

1. Jenis Data Menurut Sumbernya 

a. Data primer  

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama, yang 

dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung. Data primer 

yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh secara 

langsungdari responden, berupa data hasil  dari jawaban kuesioner. 

b. Data sekunder 

Data   sekunder   adalah    data    yang  diperoleh dari pihak kedua atau   
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sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media 

perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) yang tela 

dipublikasikan. Data sekunder yang diambil dari pihak kedua adalah 

dalam penelitian iniantara lain: Data Laporan  penguna Grabfood di 

Kota Kupang. 

2. Jenis data menurut sifatnya 

a. Data Kuantitatif 

Data yang diperoleh berupa angka-angka atau bilangan, seperti jumlah 

penguna Grabfood di Kota Kupang. 

b. Data Kualitatif 

Data berupa informasi atau keterangan yang berkaitan dengan produk 

yang ada di Grabfood Kota Kupang, yang diperoleh dari hasil 

wawancara dan kuesioner. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1.    Wawancara  

Peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan mencatat hasil 

wawancara dengan konsumen yang pernah menggunakan Grabfood di 

Kota Kupang 

2.  Kuesioner 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

daftarpernyataan kepada responden yang dibuat berdasarkan indikator 

darii masing-masing variabel, dan disebarkan untuk diisi oleh penguna 

Grabfood di Kota Kupang. 
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3.   Dokumentasi  

Dokumentasi yakni mengumpulkan, data jumlah  Pengguna transportasi 

online pada Grabfood di Kota Kupang. 

 

E. Variabel, Definisi Operasional, Indikator dan Skala Pengukuran 

1. Variabel, Definisi Operasional, Indikator  

Variabel penelitian merupakan atribut yang mempunyai bermacam-

macam nilai atau sifat dari objek maupun kegiatan yang mempunyai 

variabel tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulan. Sedangkan, definisi operasional merupakan definisi yang 

dibuat oleh penulis dengan mengacu pada teori untuk memberikan 

gambaran nyata yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan indikator 

merupakan point-point yang akan digunakan sebagai dasar dalam 

penyusunan petanyaan-pertanyaan dalam pembuatan kuesioner. Kemudian 

dari jawaban yang diisi oleh responden, peneliti kemudian mengolahnya 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS.  

Penelitian ini terdiri dari empat variabel yang meliputi: tiga variabel 

bebas (X) dan satu variabel terikat (Y), variabel bebas terdiri dari brand 

awareness(X1), promosi (X2), kualitas layanan (X3) dan variabel terikat 

adalah pembentukan keputusan pengguna Jasa (Y). Penelitian diukur 

menggunakan  skala likert (Sugiyono, 1999 : 86), yang telah dimodifikasi 

olehpeneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian yang akan 

dilakukan.Berikut merupakan Tabel 3.1 yang membahas mengenai 

variabel, definisi operasional dan indikatornya masing-masing. 
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Tabel 3.1 

Variabel, Definisi Operasional, Indikator 

Variabel Defenisi 

Operasional 

Indikator Item 

Pernyataan  

Brand 

Avareness 

(X1)  

Kemampuan 

konsumen untuk 

mengenali atau 

mengingat bahwa 

merek jasa  

Grabfood Kupang 

merupakan jasa 

tranportasi makanan 

online 

1.Recall 

a. Mengingat merek 

produk  

b. Menyukai produk 

c. Memilik merek 

d. Yakin terhadap 

merek 

2. Recognition  

a. Menyadari merek 

produk 

b. Dapat mengetahui 

produk 

c. Dapat mengenali 

produk 

3.Purchase 

a. Membeli produk 

merek 

4.Consumption 

a. Membeli ulang 

produk 

 

1 

 

2 

3 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

9 

Promosi  

(X2) 

Kemampuan 

konsumen mengenal 

untuk produk atau 

merek jasa 

transportasi online 

Grabfood  di Kota 

Kupang  

1.Frekuensi Promosi 

2.Kualitas Promosi 

3.Jumlah Media 

4.Waktu Promosi 

5.Ketepatan atau 

keseuaian sasaran 

promosi  

10 

11 

12 

13 

14 

Kualitas 

Pelayanan 

(X3)  

Tindakan konsumen 

setalah 

menggunakan jasa 

transportasi online 

Grabfood Kupang 

1.Bukti Langsung 

2.Keandalan 

3.Daya tanggap 

4.Jaminan  

5.Kepedulian  

15 

16 

17 

18 

19 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Tindakan orang-

orang yang 

membutuhkan jasa 

transportasi untuk 

menjatuhkan pilihan 

menggunakan jasa 

transportasi online 

Grabfood Kupang 

1.Pilihan Produk 

2.Pilihan Merek 

3.Waktu pembelian 

4.Jumlah Pembelian 

5.Metode Pembayaran  

20 

21 

22 

23 

24 
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2.    Skala Pengukuran 

       Pada penelitian ini skala pengumpulam menggunakan pengukuran data 

ordina (ordinal scale). Pengukuran data ordinal merupakan skala pengukuran 

yang digunakan dalam penelitian untuk membedakan data sekaligus 

mengandung unsur pemeringkatan (rangking), derajat (degree) atau tingkatan 

(level) melalui penelitian tertentuakan menunjukan datasesuai dengan sebuah 

orde atau urutan tertentu. Untuk   mengetahui intensitas     tanggapan 

responden terhadap variabel-variabel    dibutuhkan suatu alat ukur. Alat ukur 

yang digunakan dalam penelitianini dikenal dengan nama instrument 

penelitian, yang disusun dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan skala 

Likert. 

           Skala likert digunakan untuk mengukur  sikap, pendapat, dan persepsi 

dari konsumen terhadap keputusan pengguna jasa transportasi online 

Grabfood Kupang. Dengan skala likert, variabel yang diukur dapat 

dijabarkan menjadi indikator variabel kemudian indikator tersebut dapat 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yangdapat 

berupa pertanyaan atau pernyataan. Riduwan (2004:87). Jawaban setiap item 

instrumen (indikator) dapat diukur dari yangsangat positif sampai yang 

sangat negatif, sebagai berikut: 

a. Sangat Setuju (SS)    : Dinilai dengan bobot 5 

b. Setuju (S)     : Dinilai dengan bobot 4 

c. Kurang Setuju (KS)    : Dinilai dengan bobot 3 

d. Tidak Setuju (TS)    : Dinilai dengan bobot 2 

e. Sangat Tidak Setuju (STS)  : Dinilai dengan bobot 1 
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F. Uji Istrumen  

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut (Sugiyono, 2007:348). Validitas instrumen mengukur sejauh mana 

alat ukur dapat mengukur apa yang ingin di ukur. Untuk menguji, 

digunakan rumus pearson product moment (Riduwan, 2004:98), sebagai 

berikut: 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑛(∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖) − (∑ 𝑋𝑖)( ∑ 𝑌𝑖)

√{𝑛∑𝑋𝑖2 − (∑𝑋𝑖)2}{𝑛 ∑ 𝑌𝑖2 – (∑ 𝑌 𝑖)2}
 

Dimana: 

rhitung : Koefisen korelasi 

∑Xi : Jumlah skor item 

∑Yi  : Jumlah total skor (seluruh item) 

n   : Jumlah responden 

Valid jika nilai corrested item total correlation untuk semua item 

pertanyaan ≥ 0,3 sesuai dengan persyaratan. Perhitungan validitas 

menggunakan bantuan SPSS.  

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (tidak berubah). (Sugiyono, 
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2007:348). Perhitungan ini menggunakan rumus cronbach Alpha 

(Riduwan, 2004:115). 

r11 [
k

k − 1
] [1 −

Σsi

Σst
] 

Keterangan:  

r 11  :  Koefisien korelasi 

∑ 𝑆𝑖 : Jumlah skor item 

∑ 𝑆𝑡 : Jumlah total skor (seluruh item) 

𝑘  : Jumlah responden  

Pada   penelitian ini,   suatu kuesioner dinyatakan         reliabel    bila 

r hitung ≥ 0,6.   Perhitungan    reliabilitas   menggunakan   bantuan     

SPSS. 

 

G. Metode Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif  

Bertujuan   untuk   menggambarkan   fenomena dilokasi penelitian 

yaitu di Kota Kupang dan mengukur persepsi pengetahuandan 

keterampilan respondenyang dilakukanmenggunakan skala likert, 

yangmerupakanskala ordinal.Setiap indikator akan diajukan sejumlah 

pertanyaan ke responden. 

Berdasarkan Levis (2013:173) rumus yang dipakai untuk 

menentukan kategori persepsi populasi yaitu        sebagai   berikut : 

ps − p = (
xps − p

5
) × 100% 
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Keterangan : 

Ps-p = Kategori Persepsi  

X Ps-P   = Rata-Rata Skor Untuk Persepsi Populasi 

5   = Berasal Dari Skor Tertinggi Skala Likert 

MenurutLevis (2010:17),lima kriteria pengambilan keputusan  untuk 

mengukur    persentase    dari     jawaban    responden adalah sebagai 

berikut:  

a. ≥ 20% - 36%  : Sangat Rendah 

b. > 36% - 52%  : Rendah 

c. > 52% - 68%  : Kurang Tinggi 

d. > 68% - 84%  : Tinggi 

e. > 84% - 100%  : Sangat Tinggi 

2. Analisis Statistik Inferensial 

a. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan dalam analisis regresi sudah memenuhi syarat-syarat, dan 

sebelum dilakukan analisis regresi terlebih dahulu dilakukan uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji linearitas dan uji normalitas 

menurut (Ghozali, 2009:104). 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, variabel independen, variabel dependen, atau 

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi  

yanng baik adalah distribusi normal dapat dilihat dari penyebaran 
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data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik dari pengambilan 

keputusan. 

a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal atau garis histogramnya, menunjukkan distribusi 

normal di bawah kurva normal, maka model regresi memenuhi. 

b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dantidak  mengikuti 

arah  garis  diagonal  atau  garis  histogramnya,  tidak  

menunjukkan distribusi normal di bawah kurva normal, maka 

model regresimemenuhi asumsi normalitas. 

2) Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui dua variabel secara 

signifikan mempunyai hubungan linear atau tidak. Ketentuan yang 

digunakan adalah apabila F Linearty menunjukkan hasil < 0,05, 

maka kedua variabel berbanding persis di garis lurus. Ketentuan lain 

yang digunakan juga adalah apabila F DeviationFrom Linearity 

menunjukkan hasil >0,05 maka dapat dikatakan kedua variabel 

berhubungan secara linear (Sugiyono, 2007:265). Hasil pengujian 

linieritas yang  menunjukkan  tidak    linier sama artinya data yang 

didapatkan  dari para responden menunjukkan bahwa data yang 

menjadi alat ukur penelitian untuk mengungkapkan masalah pada 

setiap indikator yang dijadikan kuesioner penelitian kurang 

konsisten, meskipun indikator-indikator tersebut masih tercakup 

dalam satu kesatuan konsep operasional variabel. Hal ini 

berpengaruh terhadap angka standar deviasi (penyimpangan). Jika 
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hasil pengujian linieritas menunjukkan hasil yang tidak linier maka 

pengolahan data tidak dapat dilanjutkan ke dalam pengukuran 

pengaruh/hubungan dan pengujian hipotesis. Alasannya, data yang 

didapatkan dari para responden dianggap kurang konsisten untuk 

meregresikan variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). 

Artinya, data yang di input untuk membahas hubungan kausalitas 

(sebab-akibat) di antara variabel yang dikorelasikan bisa dianggap 

tidak konsisten atau ratio penyimpangan pada regresi (deviasi) 

melebihi batas toleran. 

3) Uji Multikolinieritas 

Jika pada model persamaan regresi mengandung gejala 

multikolinieritas, berarti terjadi kolerasi (mendekati sempurna) 

antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi kolerasi di antara variabel independen. Suatu model regresi 

yang bebas multikolinieritas mempunyai nilai tolerance lebih dari 

0,10 dan nilai VIF (variance Inflation Factor) kurang dari 10. 

4) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu 

heteroskedastisitas. Jika varians dan residual dari satu pengamatan 

ke pengamatan lain maka disebut homoskedastisitas, dan jika varians 

berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2006:105). Model 

regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi 

adanya heteroskedastisitas adalah dengan cara melihat grafik plot 
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antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya 

(SPRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatterplot antara SPRESID dan ZPRED, di mana sumbu Y adalah Y 

yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Ypred=Y 

sesungguhnya) yang telah di-studentized, analisisnya: jika ada pola 

tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang tidak 

teratur (gelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika ada pola yang 

jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi.  

b. Analisis Regresi Linear Berganda 

       Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui 

besarnya   pengaruhbrand  awarenees   (X1),   promosi   (X2),  kualitas 

pelayanan  (X3), terhadap keputusan pengguna (Y) pada Grabfood 

dengan persamaan sebagai berikut : 

𝐘 = 𝜷𝟏𝑿𝟏 + 𝜷𝟐𝑿𝟐 + 𝜷𝟑𝑿𝟑 

Keterangan: 

Y : Variabel pembentukan Keputusan Pengguns 

β1 : Koefisien Regresi Variabel Brand awarenees 

β2 : Koefisien Regresi Variabel Promosi 

β3 : Koefisien Regresi Variabel Kualitas Pelayanan 

X1 : Variabel Brand Awarenees 

X2 : Variabel Promosi 
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               X3 : Variabel Kualitas Pelayanan 

c. Pengujian Hipotesis 

1) Uji Parsial (Uji t) 

  Menurut Sugiyono (2010:163),uji pengaruh secara  parsial (Uji t) 

bertujuan untuk menguji secara parsial pengaruh brand awareness 

(X1),promosi(X2), kualitas pelayanan (X3),  terhadap  keputusan 

pengguna (Y) maka formulasi uji t sebagai berikut: 

𝐭𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 =
𝐛𝐢

𝐬𝐛𝐢
 

Keterangan: 

thitung   = Besar Pengaruh secara parsial 

Bi    = Koefisien Regresi 

Sbi   = Simpanan Baku (standard error)  

Taraf signifikansi α = 0,05 

Hipotesis Statistik: 

a)  Ho : bi = 0 artinya secara parsial variabelbrand awareness (X1), 

promosi (X2), kualitas pelayanan (X3) mempunyai pengaruh 

yang tidak signifikan  terhadap variabel  keputusan pengguna (Y). 

b)  Ha : bi # 0 artinya secara parsial variabel brand awareness (X1), 

promosi (X2), kualitas pelayanan (X3) mempunyai pengaruh     

signifikan   terhadap  variabel keputusan pengguna (Y). 

Kaidah pengambilan keputusan: 

a). Jika sig ≥ α (0,05), maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya 

secara Parsial, brand awareness (X1), promosi  (X2), dan kualitas 

pelayanan(X3) mempunyai   pengaruh     yang    tidak    signifikan   
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terhadap keputusan pengguna (Y). 

b).Jika sig < α (0,05), maka Ha diterima dan Ho ditolak, artinya 

secaraParsial, brand awareness (X1), promosi (X2), kualitas 

pelayanan (X3), mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel keputusan pengguna (Y). 

               2).  Uji Simultan (Uji F) 

                                 Menurut Sugiyono (2010:163), uji   bersama (uji F) bertujuan  

Untuk menguji secara simultan pengaruh brand awareness 

(X1),promosi (X2)dan kualitas pelayanan (X3), terhadap variabel 

terikat keputusan pengguna (Y), maka formulasi uji F yang 

digunakan sebagai berikut: 

𝐅𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 =
𝐉𝐊𝐑/(𝐤 − 𝟏)

𝐉𝐊𝐄/(𝐧 − 𝐤)
 

 
Keterangan: 

JKR  : Jumlah Kuadrat regresi 

JKE  : Jumlah kuadrat Error 

n  : Banyaknya responden 

k  : Banyaknya Variabel 

Hipotesis statistik : 

a)Ho : bi = 0 artinya secara simultan variabelbrand awareness 

 (X1),promosi (X2), dan kualitas pelayanan (X3)mempunyai 

pengaruh yang tidak siginifikan terhadap variabel keputusan 

pengguna (Y). 

b)Ha : bi # 0 artinya   minimal  salah satu variabel brand awareness 



55 
 

       (X1), promosi (X2), dan kualitas pelayanan (X3) secara 

simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel keputusan pengguna(Y). 

 Kaidah pengambilan keputusan sebagai berikut: 

a) Jika sig ≥ α (0,05), maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya 

secara Jika sig < α (0,05),  maka  Ha  diterima   dan   Ho   

ditolak,  artinya secara parsial variabelbrand awareness (X1), 

promosi (X2), dan kualitas pelayanan (X3)mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap  variabel keputusan 

pengguna (Y). 

b)  Jika sig < α (0.05), maka Ha diterima dan Ho ditolak, artinya 

secara simultan variabel brand awareness (X1),promosi  (X2), 

dan kualitas pelayanan (X3) mempunyai pengaruh   yang  tidak  

signifikan  terhadap  variabel  keputusan pemgguna(Y). 

d. Koefisien Determinan (R2) 

Koefisien  determinasi  merupakan  suatu  nilai  yang  

menggambarkan seberapa besar perubahan  dari  variabel  dependen  

bisa dijelaskan oleh  perubahan dari variabel independen. Dengan kata 

lain, koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan 

berapapersentasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan  

berapapersentasipengaruhvariabelbebas terhadap variabel-

variabelpengangggu atau  yangtidak diteliti terhadap variabel terikat. 

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui 

kontribusi pengaruh variabel bebas yaitu variabel brand awareness 
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(X1), promosi  (X2), dan kualitas pelayanan (X3), secara bersama-

sama  terhadap   variabel  terikat  keputusan pembelian (Y) dengan 

formulasi sebagai berikut: 

R𝟐 =
𝐉𝐊𝐑

𝐉𝐊𝐓
𝐗𝟏𝟎𝟎% 

Keterangan:  

R²  = Koefisien Determinasi 

JKR = Jumlah Kuadrat Regresi 

JKT = Jumlah Kuadrat Total 

Pada perhitungan regresi tersebut akan diperoleh koefisien 

determinasi ganda (R²) yang digunakan untuk mengukur tingkat 

ketepatan yang paling baik dari model regresi yang digunakan. Jika R² 

yang diperoleh mendekati 1 (satu), maka semakin kuat tersebut dalam 

menerangkan variasi faktor independen (bebas) terhadap variabel 

dependen (terikat). Jika koefisien (R²) yang diperoleh mendekati 0 

(nol), maka semakin lemah model tersebut dalam menerangkan variasi 

faktor independen (bebas) terhadap faktor dependen (terikat). Secara 

umum dapat dituliskan bahwa R² adalah 0 ≤ R² ≤ 1. Untuk 

mempermudah peneliti menggunakan SPSS  untuk mengolah data 

statistiknya. 

 

 

 

 


