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BAB III 

METODE PENELITIAN 

	
3.1 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2016:80) populasi merupakan wilayah umum yang 

terdiri dari obyek ataupun subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik yang 

ditentukan oleh peneliti dan selanjutnya dipelajari untuk diambil kesimpulannya. 

Populasi tidak hanya berupa orang, namun juga dapat berupa obyek termasuk 

benda-benda yang ada. Populasi juga tidak hanya sekedar pada jumlah dari subyek 

atau obyek tersebut, melainkan juga berdasarkan sifat atau karakteristik yang 

dimiliki subyek atau obyek tersebut. Pengertian dari sampel sendiri adalah sebagian 

dari individu atau obyek didalam populasi yang sama (Lind et. al,2014:8).  

Penelitian kali ini peneliti menggunakan populasi dari seluruh konsumen 

yang berpotensial untuk menggunakan jasa Laundry Lerak yang diambil dari 

jumlah mahasiswa IBM Universitas Ciputra yang berasal dari luar kota Surabaya, 

Gresik dan Sidoarjo angkatan 2013. Pengambilan sampel peneliti menggunakan 

teknik Slovin dengan jumlah populasi pengguna potensial jasa laundry diketahui 

yaitu 150 orang (Siregar, 2014:61). Perhitungan teknik Slovin untuk pengambilan 

sampel dirumuskan dengan: 

𝑛 = 	
𝑁

1 + 𝑁. 𝑒)	 

𝑛	 = 	
150

1	 + 150(0.05)) = 109	sampel 

 

dimana: n = sampel 



	 21	

  N = jumlah populasi 

   e = perkiraan tingkat kesalahan sebesar 5% 

Berdasarkan perhitungan teknik Solvin tersebut, maka jumlah sampel yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 109 responden. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap 

variabel lainnya. Penelitian kuantitatif menggunakan variabel-variabel sebagai 

obyek penelitian dan variabel tersebut harus didefinisikan sesuai dengan 

kegunaannya masing-masing, hal ini diungkapkan oleh Siregar (2011:121). 

Pengumpulan data merupakan suatu proses dimana data yang dibutuhkan akan 

diperoleh peneliti untuk memecahkan masalah dalam suatu penelitian. 

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini adalah dengan 

pengumpulan data kuisioner. Menurut Siregar (2011:132) kuisioner adalah teknik 

pengumpulan informasi yang mempelajari dan menganalisis sikap, keyakinan, 

perilaku dan karakteristik individu yang dapat terpengaruh oleh sistem yang 

diajukan ataupun yang sudah ada. Jenis kuisioner yang akan digunakan dalam 

penelitian kali ini adalah kuisioner tertutup yang dibagikan kepada responden di 

Auditorium UC dan diluar Auditorium. Teknik pengambilan sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling yang berjenis 

purposive sampling. Sampel diambil dengan kriteria mahasiswa IBM angkatan 

2013 yang dari luar Surabaya dan dapat diakses oleh peneliti. Kriteria lainnya 

adalah sampel yang biasa menggunakan jasa laundry sehari-harinya. 
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3.3 Definisi Operasional Variabel 

3.3.1 Variabel Value Proposition (X1) 

Osterwalder dan Pigneur (2014:22) dalam Andaru et al.(2015) berpendapat 

bahwa value proposition merupakan suatu manfaat dalam perusahaan yang 

ditawarkan kepada konsumen. Terdapat sebelas indikator value proposition  

menurut PPM Manajemen (2012:86) dan indikator yang sesuai dengan penelitian 

ini yaitu newness, performance, customization, design, harga, risk reduction, 

accessibility, dan convenience/usability. 

3.3.2 Variabel Promosi (X2) 

Promosi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan 

untuk menyampaikan manfaat dari produk perusahaan tersebut dan membujuk 

target konsumen untuk membelinya, hal ini diungkapkan oleh Kotler dan Amstrong 

(2012:76). Bauran promosi merupakan nama lain dari promosi dimana dalam 

bauran promosi terdapat strategi-strategi promosi yang tepat untuk suatu 

perusahaan yang nantinya bauran promosi ini membuat konsumen memiliki minat 

beli. Menurut Kotler dan Amstrong (2012: 448), terdapat lima unsur dari bauran 

promosi yang dapat digunakan oleh perusahaan dan berdasarkan kelima bauran 

promosi tersebut, terdapat empat bauran promosi yang sesuai dengan penelitian ini 

untuk dijadikan indikator yaitu sales promotion, direct marketing, personal selling, 

dan iklan.  

3.3.3 Variabel Minat Beli (Y) 

Minat beli adalah keputusan seorang konsumen untuk membeli suatu 

produk atau jasa dikesempatan selanjutnya. Indikator dalam minat beli konsumen 

menurut Rizky dan Yasin (2014) yaitu attention, interest, desire, dan action. 
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Menurut Ferdinand dalam Onggusti dan Alfonso (2015), minat beli dapat 

diidentifikasi melalui indikator seperti minat transaksional, minat referensial, minat 

preferensial dan minat eksploratif. Indikator yang sesuai dengan penelitian ini yaitu 

attention, interest, desire, action, referensial dan preferensial. 

Tabel 3. 1 Indikator Variabel 

NO. VARIABEL INDIKATOR NO. DIKUISIONER 

1. Value Proposition 
(PPM Manajemen, 2012: 86) 

Newness  1,2 
Accessibility 3 

Customization 4,10 
Design 5 

Performance 6 
Usability 7 

Harga 8 
Risk Reduction 9 

2. Promosi 
(Kotler dan Amstrong, 2012: 

448) 

Iklan 7,8 
Personal selling 5,6 
Direct marketing 3,4 
Sales promotion 1,2 

3. Minat Beli 
(Suwandari dalam Rizky dan 
Yasin, 2014: 135-143 serta 

Onggusti dan Alfonso, 2015: 
168-183) 

Attention 1,2 

Interest 3,4 

Desire 5 

Action 6 

Preferensial 7 

Referensial 8 

Sumber: Data yang dikelola 

Instrumen yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah dengan membagikan kuisioner. Responden diminta untuk 

mengisi kuisioner dalam skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat atau persipsi yang diberikan responden terhadap 

suatu obyek tertentu (Siregar, 2015:50). Skala Likert yang digunakan oleh peneliti 

adalah pernyataan positif dengan ketentuan penilaian sebagai berikut: 
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• Sangat Setuju (SS)   = 5 

• Setuju (S)    = 4 

• Netral (N)    = 3 

• Tidak Setuju (TS)   = 2 

• Sangat Tidak Setuju (STS)  = 1 

3.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas merupakan uji yang menunjukan sejauh mana ketepatan alat 

ukur yang akan digunakan dalam penelitian (Siregar, 2011: 162). Uji validitas 

dengan korelasi pearson dikatakan valid jika nilai sig. kurang dari 0,05. Uji 

reliabilitas adalah suatu uji untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten jika dilakukan dua kali test atau lebih dengan alat ukur yang sama dan 

pertanyaan yang sama (Siregar, 2011:173). Dalam penelitian kali ini peneliti 

menggunakan uji reliabilitas teknik Alpha Cronbach. Suatu penelitian akan 

dikatakan reliabel atau benar jika nilai koefisien reliabilitas > 0,6 (Siregar, 

2011:175). 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis  Regresi Linier Berganda 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah metode statistik yang 

digunakan untuk meneliti hubungan antara variabel terikat dengan beberapa 

variabel bebas (Fure, 2013). Untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antara 

variabel maka digunakan persamaan sebagai berikut: 

𝑌 = 	𝛼 +	𝛽8𝑋8 +	𝛽)𝑋) + 	𝜖 
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dimana: 

𝑌 = minat beli 

𝛼 = Konstanta 

𝛽8	, 𝛽) =  Koefisien regresi 

𝑋8 = value proposition 

𝑋) = promosi 

𝜖		 =  residual 

3.5.2 Uji Hipotesis 

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel bebas atau 

salah satu dari variabel bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

variabel terikat. Jika nilai signifikansi yang diperoleh pada uji F < 0,05 maka 

penelitian dikatakan valid, dimana H0 ditolak dan H1 diterima (Onggusti, 

2015). 

2. Uji Signifikansi Individual (Uji t) 

Uji t menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara 

individual mempengaruhi variabel terikat. Pengujian ini ditujukan untuk 

mengetahui pengaruh value proposition dan promosi terhadap minat beli 

konsumen (Onggusti, 2015). Jika nilai signifikansi atau nilai t > 0,05 maka 

menunjukan tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 

terikat dalam penelitian ini. 

3.5.3 Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien korelasi berganda (R) adalah tingkat keeratan hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat yang bernilai antara 0-1. Apabila nilai R 

mendekati satu maka dapat dikatakan terdapat hubungan yang sangat erat (Siregar, 
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2015: 337). Koefisien determinasi adalah mengukur seberapa besar variabel 

dipenden dapat dijelaskan secara bersama-sama dengan variabel independen. Nilai 

R2 yang kecil menunjukan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen sangat terbatas (Lind, 2012:86). 

3.6 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas terhadap suatu data bertujuan untuk mengetahui apakah 

suatu populasi berdistribusi normal atau tidak (Siregar, 2015:153). Uji 

normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

Kolmogorov-Smirnov. Ketentuan penggunaan metode Kolmogorov-

Smirnov adalah data akan dikatakan normal apabila nilai signifikan > 0,05. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dalam regresi berganda digunakan untuk menilai ada 

atau tidaknya hubungan antar variabel bebas dalam suatu penelitian (Lind, 

2014:137). Variabel bebas yang saling berhubungan membuat sulit dalam 

pengambilan kesimpulan. Metode yang digunakan dalam uji 

multikolinieritas adalah faktor inflasi variasi (VIF – Variance Inflation 

Factor). Nilai VIF < 10 menunjukan bahwa tidak adanya multikolinieritas. 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah uji yang menunjukan ada atau tidaknya korelasi 

antar residual (Lind, 2014: 242). Dalam analisis regresi diasumsikan bahwa 

masing-masing residu harus saling bebas. Metode yang digunakan untuk uji 

autokorelasi adalah uji Durbin-Watson. Nilai statistik dari Durbin-Watson 
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(d) berkisar antara 0 hingga 4 dan nilai table untuk Durbin-Watson 

dilambangkan dengan dU dan dL. Jika nilai d berada diantara dL dan dU 

maka hasilnya tidak meyakinkan. Jika nilai d > dU maka dikatakan tidak 

terjadi autokorelasi. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya variansi residual dari observasi yang satu dengan observasi yang 

lainnya. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser yang 

menggunakan ketentuan nilai probabilitas (sig) > 0,05 maka dikatakan tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

5. Uji Linieritas 

Uji linieritas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui antara 

variabel bebas dan variabel terikat memiliki hubungan linier atau tidak 

(Siregar, 2015:178). Ketentuan dalam pengujian linieritas adalah jika nilai 

signifikan < 0,5 maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat 

linier.	


