
BAB III 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif menurut Sugiyono 

(2013:11) penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme, digunaka untuk meneliti pada populasi dan sampel 

tertentu, bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kuantititas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono,2016:135). Populasi yang 9 digunakan peneliti adalah seluruh calon 

konsumen yang berpotensi membeli produk Royale. 

 

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2016:136). Pada penelitian ini untuk 

menentukan sampel dengan rumus mengalikan 5 kali jumlah item pertanyaan 

(Heir et al. 1998). Penelitian ini memiliki 10 item pertanyaan, sehingga penelitian 

ini menggunakan 50 sampel. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 

Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer 

yang diperoleh dari jawaban-jawaban kuisioner yang dibagikan kepada yang 
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bersangkutan. Kuisoner menggunakan skala likert sebagai tingkatan jawaban yang 

diberikan oleh responden. Skala likert digunakan untuk memperoleh atau 

mengetahui pendapat,sikap,presepsi tentang fenomena penelitian. Indikator 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 Sangat Tidak Setuju(STS) :  dengan poin 1 

 Tidak setuju(TS) :  dengan poin 2 

 Netral (N) : dengan poin 3 

 Setuju (S) :  dengan poin 4 

 Sangat Setuju(SS) : dengan poin 5 

 Sedangkan  pada  penelitian ini  data  sekunder  diperoleh  dari  studi 

 

kepustakan yang memiliki kaitan dengan informasi untuk penelitian, referensi, 

dan penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel yang diteliti. 
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3.4 Defenisi Operasional Variabel 
 

 
Penelitian ini memiliki 3 variabel yaitu promosi (X₁) dan harga (X₂) sebagai 

variabel bebas dan minat beli (Y) sebagai variabel terkait. Berikut ini adalah 
pemaparan mengenai definisi operasional penelitian: 

 

 

Tabel 3.1 

 

Defenisi Operasional Variabel 
 

No Variabel    Definisi      Indikator   
          

 Promosi (Swastha :2001 dalam Rizky nst        

1.  et, 2014) menyatakan  bahwa 1. Periklanan yaitu pengetahuan calon 

  promosi dipandang  sebagai  konsumen terhadap promosi melalui 

  kegiatan komunikasi pembeli dan  iklan      

  penjual dan merupakan kegiatan 2. Promosi penjualan untuk menarik calon 
  yang  membantu   dalam  konsumen agar melakukan pemblian 
  pengambilan keputusan di bidang 3. Pemasaran langsung yaitu calon 

  pemasaran serta mengarahkan dan  konsumen mengetahui promosi langsung 

  menyadarkan semua pihak untuk  yang  dilakukan  yaitu  seperti  promosi 
  berbuat lebih baik atau membeli  melalui  mouth  to  mouth(  Kotler  & 

  sebuah produk dan jasa    keller,2012)      

 Harga (Gitosudarmo: 2008 dalam Rizky        

2.  nst et al, 2014) mengatakan 1. Keterjangkauan harga, harga yang 
  bahwa harga adalah sejumlah  didapatkan konsumen atau calon 

  uang  yang dibutuhkan untuk  konsumen sesuai keadaan ekonomi 

  mendapatkan  barang beserta jasa- 2. Kesesuaian harga yang  perusahaan 

  jasa tertentu atau kombinasi dari  tawarkan dengan keinginan konsumen 

  keduanya.      3. Kesesuaian harga  dengan  produk yang 

           disediakan. Khairani   (2011 dalam 

           Monawarah 2017)     

 Minat (Menurut Kotler:2005  dalam        

3. beli Rizky nst et al,  2014), minat 1. Attention yaitu melihat perhatian calon 

  adalah  suatu respon  efektif  atau  konsumen kepada produk royale yang 

  proses merasa atau menyukai  ditawarkan oleh produsen.  

  suatu produk tetapi  belum 2. Interest yaitu ketertarikan calon 

  melakukan keputusan  untuk  konsumen kepada produk royale 

  membeli      3. Desire yaitu  keinginan calon 

           konsumen untuk memiliki produk 

           royale      

          4. Action yaitu  calon konsumen 

           melakukan pembelian terhadap produk 

           royale (Rizky nst et al, 2014)  

                 

Sumber : data diolah, 2017               
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3.5 Validitas dan Reliabilitas 
 

3.5.1 Uji Validitas 

 

Uji validitas merupakan uji instrumen data yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur. 

Item yang dikukur dapat dikatakan valid jika adanya kolerasi yang signifikan 

dengan skor totalnya. Apabila nilai signifikansi kolerasi kurang dari 0,05, maka 

item dinyatakan valid (Priyatno, 2014:51). 

 

3.5.2 Uji Reliabilitas 
 

 

Uji reliabilitas ini merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuisioner. Metode yang sering 

digunakan dalam penelitian untuk mengukur skala rentangan seperti skala likert 1-

5 adalah cronbach alpha dan jika cronbach alpha lebih dari 0,6 maka kuisioner 

dinyatakan reliabel (Priyatno, 2014:64). 

 

3.6 Metode Analisis Data 
 

 

3.6.1 Uji Asumsi Klasik 

 

3.6.1.1 Uji Normalitas 
 

 

Uji normalitas digunakan untk menguji apakah nilai residual yang 

dihasilkan regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Metode yang digunakan 

untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal, passion, 

uniform, atau exponential. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah disitribusi 

residual terdistribusi normal atau tidak. Residual berdidtribusi normal jika nilai 

signifikansi lebih dari 0,05(Priyatno,2014:94). 
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3.6.1.2 Uji multikoliniertas 
 

 

Priyatno (2014:164) mengatakan bahwa antar variabel independen yang 

terdapat dakam model regresi memiliki hubungan linier yang sempurna atau 

mendekati sempurna (koefisien kolerasinya tinggi atau bahkan 1). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi sempurna atau mendekati sempurna 

diantara variabel bebasnya. Indikator yang digunakan adalah jika nilai variance 

inflation factor (VIF) dan Tolerace, apabila nilai VIF kurang dari 10 dan 

Tolerance lebih dari 0,1 maka dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas 

(Priyatno 2014:165). 

 

3.6.1.3 Uji Heteroskedastisitas 
 

 

Pada uji ini varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di 

dlam model regersi. Regresi yang baik harusnya tidak terjadi heterosdastisitas 

(Priyatno, 2014:166). Metode yang digunakan adalah metode grafik dengan 

memilih pola titik-titik pada grafik regersi. 

 

3.6.1.4 Uji Autokolerasi 
 

 

Priyatno (2014:165) mengatakan bahwa autokolerasi merupakan kolerasi 

antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Model regersi 

yang baik seharusnya tidak terjadi autokolerasi, metode pengujian ini 

menggunakan uji Durbin Waston (DW test). 
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  Tabel 3.2 

 Durbin Waston 
    

Nilai hitung   Keputusan 
    

DU<DW < 4-DU 
  Maka Ho diterima, artinya tidak terjadi 
  

autokolerasi.    

DW < DL atau DW > 4-DL   Maka Ho ditolak,artinya terjadi autokolerasi. 
    

DL < DW < DU atau 4-DU < DW < 4-DL 
 Artinya tidak kepastian atau kesimpulan yang 
 pasti.    

    

Sumber: Priyatno (2014)    

 

3.6.1.5 Uji Linieritas 
 

 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui linieritas data, yaitu apakah dua 

variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak (Priyatno, 2014:79). 

 

3.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda 
 

 

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 

atau hubungan secara linier antara dua variabel atau lebih dengan variabel 

independen dan satu variabel dependen. Penelitian ini menggunakan persamaan 

sebagai berikut : 

 

Y = a + b1 x1 + b2 x2 + e 
 
 

Keterangan : 
 
 

Y : Minat Beli 

 
a:  Konstanta 
b₁b₂  : Koefisien Reggresi 

X₁: Promosi (variabel bebas 1)  
X₂: Harga  ( variabel bebas 2) 
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e : Standard  error 
 

 

3.6.3 Uji Hipotesis 

 

3.6.3.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
 

 

Priyatno (2014:157) mengatakan bahwa uji koefisien regresi secara 

bersama-sama (uji F) untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05. 

 

3.6.3.2 Uji Signifikansi Individual (Uji T) 
 

 

Uji t (uji koefisien regresi secara parsial) ini digunakan untuk mengetahui 

apakah secara parsial variabel independen berpengarauh secara signifikan 

terhadap variabel dipenden. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 

dan 2 sisi (Priyatno, 2014:161). 

 

3.6.3.3 Koefisien Kolerasi (R) dan Koefisien Determinasi (R²) 
 

 

Priyatno (2014:155) menyatakan bahwa R adalah kolerasi berganda yaitu 

kolerasi antara dua variabel atau lebih variabel independen terhadap variabel 

dependen. Nilai R ini berkisaran pada 0 sampai 1,jika mendekati 1 maka 

hubungan antar variabel semakin erat dan jika mendekati 0 maka hubungan antar 

variabel semakin lemah. Sedangkan R² digunakan untuk menujukan koefisien 

determinasi, angka ini akan diubah ke bentuk persen yang artinya persentase 

sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Priyatno, 

2014:156). 
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