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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Pada populasi dalam penelitian ini berjumlah 100 orang konsumen yang 

dimana Madam Milk melakukan penjualan rutin selama satu tahun akhir ini yaitu 

pada bulan Januari 2015 hingga bulan Juni 2016. Dengan melalui populasi 

tersebut kemudian menentukan sampel penelitian. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random 

sampling. Simple Random Sampling adalah pengambilan anggota sampel dari 

populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu (Sugiyono, 2012:93). Dengan menentukan jumlah sampel, maka 

digunakan rumus Slovin dengan N=100. Dan nilai error yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 5 persen, dan sampel penelitian adalah 80 orang. 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁 ∙ 𝑒2
=

100

1 + 100 ∙ 0.052
= 80 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Jenis data yang digunakan pada penelitian ini, menggunakan jenis data 

sebagai berikut : 

1. Data Primer  

Data yang langsung penulis peroleh dari jawaban responden melalui 

kuisioner yang dibagikan kepada para konsumen tentang keadaan 

penjualan, harga yang diberikan, promosi yang dilakukan dan kualitas 

produk yang ada. 

2. Data Sekunder  
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Data atau informasi yang telah diolah dan disiapkan dari laporan-laporan 

penjualan produk. Data lainnya adalah internet, jurnal, dan buku lainnya. 

Penelitian diatas menggunakan metode pengambilan data melalui 

kuisioner yang memiliki 80 responden. 

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Penelitian operasional variabel diuji berdasarkan dari hasil survey yang 

mempengaruhi keputusan pembelian pada produk Madam Milk. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah :  

a. Harga (X1) 

Harga adalah sejumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk 

mendapatkan produk dan pelayanannya. Memiliki indikator sebagai 

berikut :  

1. Keterjangkauan harga. 

2. Harga setara dengan barang atau jasa yang ditawarkan. 

3. Harga mampu menyaingi kompetitor. 

Barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan telah beredar dipasaran, 

maka perusahan harus memikirkan harga yang pantas untuk dijual di pasar 

sehingga mampu menyaingi kompetitor dan memenangi hati konsumen. 

b. Promosi (X2) 

Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk 

atau jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau 

mengkonsumsinya. Memiliki indikator : 

1. Frekuensi promosi melalui referensi. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen
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2. Media promosi yang digunakan perusahaan. 

3. Cara promosi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan 

minta konsumen.  

c. Kualitas Produk (X3) 

Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan 

fungsinya meliputi daya tahan keandalan, ketepatan kemudahan operasi 

dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya.memiliki indikator : 

1. Rasa produk yang enak. 

2. Kehigenisan produk. 

3. Porsi yang sesuai. 

4. Kemasan yang praktis dan menarik. 

5. Aroma yang enak. 

d. Keputusan pembelian adalah sebuah keputusan yang diambil oleh konsumen 

untuk membeli sebuah produk dengan mempertimbangkan berbagai alasan 

terlebih dahulu. 

Indikator : 

1. Kebutuhan konsumen. 

2. Konsumen mencari informasi tentang produk yang ditawarkan. 

3. Keputusan pembelian dengan adanya promosi. 

4. Memutuskan pembelian berdasarkan referensi orang lain. 

5. Kesesuaian kebutuhan konsumen menggunakan kembali 

pembelian. 
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Pengukuran variabel-variabel yang terdapat dalam model analisis penelitian 

yang bersumber dari jawaban atas pernyataan yang terdapat pada kuisioner. 

Karena semua jawaban bersifat deskriptif, sehingga diberikan nilai agar menjadi 

kuantitatif.  

Pengukuran indikator variabel dalam penelitian ini menggunakan metode 

skala Likert dengan ketentuan sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Skala Likert pada penelitian Madam Milk 

Kriteria Penilaian 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Cukup 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

Sumber : Data diolah 

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas  

Menurut Sugiyono (2014:203), instrumen yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Uji validitas ini 

menggunakan pearson correlation, dengan derajat kesalahan yang ditoleransi 

sebesar 5%, bila signifikansi kolerasi  0,05, maka dapat disimpulkan bahwa butir 

instrument tersebut valid. 

2. Uji Reliabilitas  

Menurut Sugiyono (2014:203) juga menjelaskan bahwa instrumen yang 

reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur 

obyek yang sama, dan akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas ini 

menggunakan Cronbach’s alpha, seluruh instrumen dinyatakan reliabilitasnya 

baik bila koefisien Cronbach’s alpha  0,7 (>0,7).  
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3.5 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis Regresi Berganda dengan pengolahan 

data menggunakan SPSS Statistics 20,0. Analisis Regresi Linear Berganda 

digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor 

(variabel bebas) terhadap variabel terikat. Analisis Regresi Linier Berganda 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga,promosi dan kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:  

Y= α + β1 X1 +β2 X2 + β3 X3 + e 

Keterangan: 

Y = Keputusan Pembelian    α = Konstanta  

X1  = Harga     e = Standard Error 

X2  = Promosi       

X3  = Kualitas Produk 

𝛽1  = Koefisien regresi variabel harga  

𝛽2  = Koefisien regresi variabel promosi  

𝛽3  = Koefisien regresi variabel kualitas produk   

3.5.1 UJi Signifikansi Individu (Uji t) 

Untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

parsial (Riduwan dan Sunarto, 2011:341). Apabila nilai sig. uji t ≤ 0,05, berarti X 

secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap Y.  

3.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Menurut Ridwan dan Sunarto (2013:340) uji siginifikansi simultan atau 

bersama-sama adalah suatu metode untuk menguji apakah variabel-variabel bebas 
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secara simultan memiliki pengaruh siginifikan terhadapt variabel terkait. Apabila 

nilai sig. uji F ≤  0,05, maka artinya variabel bebas secara simultan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.  

 3.5.3 Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R2) 

Menurut Priyatno (2014:155), koefisien korelasi (R) adalah tingkat 

keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat yang berkisar 

antara 0 sampai 1. Jika nilai R mendekati 1 maka hubungan semakin erat. 

Sedangkan, koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui persentase 

variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Jika koefisien 

determinasi (R²) = 1, artinya variabel independen memberikan infomasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Jika koefisien 

determinasi (R²) = 0, artinya varibel independen tidak mampu menjelaskan 

pengaruhnya terhadap variabel dependen. 

3.5.4 Kolerasi Parsial 

Uji secara parsial (uji t) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel independent X1,X2 terhadap variabel dependen (Y) dengan 

asumsi variabel lainnya adalah konstan. 

3.5.5 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya kolerasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen 

(Ghozali dan Ratmono, 2013:77). Pengujian ini dapat dilakukan dengan 
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menggunakan VIF. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu apabila uji 

VIF (Variance Inflation Factor) nilainya < 10, maka artinya tidak ada masalah 

multikolinieritas. 

2. Uji Heteroskedastisitas  

Heteroskedastisitas dapat timbul karena adanya kesalahan spesifikasi 

model seperti ada variabel independen penting yang belum dimasukkan ke dalam 

model (Ghozali dan Ratmono, 2013:93). Pengujian ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji Glejser. Kriteria yang berlaku adalah jika nilai sig. uji t (pada 

uji Glejser) > tingkat signifikansi (0,05), maka artinya varian residual sama 

(homokedastisitas) atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah residual terdistribusi 

normal atau tidak. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov. Kriteria pdalam uji Kolmogorov Smirnov  adalah jika nilai 

siginfikansi > tingkat signifikansi (0,05), artinya residual berdistribusi normal.  

4. Uji Autokolerasi 

Uji autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi 

linear ada kolerasi antar kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1 (Ghozali dan Ratmono, 2013:137). Tabel 3.2 menunjukkan 

kriteria pengambilan keputusan uji autokolerasi.Pengambilan keputusan : 

Tabel 3.2 Kategori Nilai Durbin Watson  

Nilai DW Kategori 

< dL Terjadi autokolerasi 

dL – dU Tidak ada kesimpulan 

dU – (4-dU) Tidak ada autokolerasi 

(4-dU) – (4-dL) Tidak ada kesimpulan 

> (4-dL) Terjadi autokolerasi 

Sumber : Sudarmanto (2013:271) 



 23 

5. Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah model pada variabel-

variabel bebas mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. 

Kriteria yang berlaku pada test of linearity adalah jika nilai signifikan pada 

linearity ≤  0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas dan 

variabel terikat terdapat hubungan yang linear.  

 

 

 

 

 


