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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan objek penelitian yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari. Populasi yang ditetapkan adalah konsumen yang sudah pernah membeli 

Le Fluffy Dessert yang telah melakukan repeat order. Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang populasi miliki (Sugiyono, 2015:149). Sampel 

dengan populasi sebanyak 90 orang selama dua semester terakhir terhitung dari 

bulan Mei 2015 sampai Juli 2016. Tingkat kesalahan dalam penarikan sampel yang 

dikehendaki sebesar 5%, sehingga hasil yang didapat sebanyak 73,46 atau sama 

dengan 74 responden untuk memenuhi jumlah minimum slovin yang dikehendaki 

serta tingkat error semakin kecil. Peneliti menggunakan rumus slovin untuk 

menentukan jumlah sampel dengan ketentuan sebagai berikut: 

Sumber: (Umar, 2013:141) 

Keterangan: 

N : ukuran populasi 

n : ukuran sampel 

e : tingkat kesalahan  
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3.2  Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian memiliki dua jenis data, yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data langsung yang didapat dari para 

responden dan diolah oleh peneliti melalui kuesioner. Responden diberikan daftar 

pertanyaan tentang variabel-variabel yang memutuskan konsumen membeli produk 

Le Fluffy Dessert. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui observasi 

studi kepustakaan, buku, artikel, jurnal penelitian, dan dari penelitian terdahulu. 

Metode pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan metode kuesioner dan 

menggunakan Skala Likert. Sugiyono (2015:168) menjelaskan bahwa skala Likert 

bertujuan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang mengenai suatu fenomena. Pengukuran persetujuan dari 

responden menggunakan skala 1 sampai 5 untuk mengukur setuju atau tidak 

setujunya responden atas pernyataan pada kuesioner. Ketentuan dalam pengukuran 

yang dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

 Skala 1 = Sangat Tidak Setuju 

 Skala 2 = Tidak Setuju 

 Skala 3 = Cukup Setuju 

 Skala 4 = Setuju 

 Skala 5 = Sangat Setuju 
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3.3 Definisi Operasional Variabel 

Indikator event, word of mouth, direct marketing, dan keputusan pembelian 

yang digunakan: 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Variabel Ukuran atau Indikator 

Event (X1) Menurut Kennedy dalam Sukoco 

(2014:749) kurun kegiatan yang 

dilakukan oleh perusahaan dengan 

mendatangkan calon pembeli ke suatu 

tempat agar mereka memperoleh 

informasi atau pengalaman penting 

serta tujuan lain yang diharapkan oleh 

penyelenggara. 

Menurut Katili et al. (2016), variabel-variabel 

yang mempengaruhi event marketing antara lain: 

a. Kesesuaian acara dengan harapan  

b. Kesesuaian tempat pelaksanaan event  

c. Informasi yang ditawarkan  

d. Antusias pengunjung  

e. Keterlibatan komunikasi langsung dengan 

event dan peserta 

Word of 

Mouth 

(X2) 

Menurut Kotler dan Keller (2013:526) 

semua penyajian terbayar atas 

presentasi non pribadi dan promosi ide, 

barang, atau jasa yang dilakukan oleh 

sponsor tertentu yang jelas. 

Menurut Wilson dalam Dewi et al. (2015), 

indikator word of mouth yang efektif harus 

memiliki 5 hal sebagai berikut: 

a) Mempercayai kehandalan suatu produk/ 

jasa. 

b) Menceritakan hal-hal positif tentang 

produk/jasa.  

c) Merekomendasikan produk/jasa kepada 

orang lain.  

d) Mengajak dan  membujuk konsumen lain 

untuk menggunakan produk/jasa tertentu. 

e) Melakukan keputusan pembelian terhadap 

produk/jasa tertentu. 
Direct 

Marketing 

(X3) 

Menurut Kotler dan Keller (2013:557) 

Penjualan secara langsung yang 

dilakukan untuk berinteraksi dengan 

pelanggan, bisa melalui katalog, surat/ 

pengeposan langsung, dan 

telemarketing. 

Menurut Musdedi et al. (2015:4), indikator 

direct marketing  adalah sebagai berikut: 

1. Lebih cepat dan efisien 

2. Interaksi melalui pemasaran langsung yang 

interaktif 

3. Pemesanan produk melalui online lebih 

mudah 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Menurut Setiawan et al. (2015), 

keputusan pembelian adalah kegiatan 

dimana individual secara langsung 

terlibat dalam mendapatkan dan 

mempergunakan barang yang 

ditawarkan. 

Indikator yang mencirikan keputusan pembelian 

konsumen menurut Rozikin et al. (2015) : 

1. Kebutuhan dan keinginan akan suatu 

produk  

2. Keinginan mencoba 

3. Kemantapan akan kualitas suatu produk  

4. Keputusan pembelian ulang 

Sumber: Data diolah (2016). 

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

Menurut Azwar (2014:8) uji validitas mengukur sejauh mana akurasi suatu 

tes atau skala dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Validitas yang tinggi 

menghasilkan data secara akurat dan memberi gambaran mengenai variabel yang 
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Y = α + β1 X1 + β2 X2 +  β3 X3 + e 

 

diukur seperti tujuan pengukuran, sedangkan validitas yang rendah menghasilkan 

data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran. Mengukur nilai signifikansi 

menggunakan alat ukur yaitu pearson product moment (r). Apabila nilai 

signifikansi ≤ 0,05 maka indikator kuesioner ditanyakan valid. 

Azwar (2014:7) uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan mengetahui 

konsistensi hasil pengukuran yang dilakukan berulang pada responden kuesioner 

yang sama. Metode ini menggunakan alat ukur yaitu cronbach’s alpha, dimana 

pertanyaan kuesioner yang masuk dalam pengujian hanya pertanyaan yang valid 

saja dengan nilai cronbach’s alpha > 0,06 maka instrumen dikatakan reliable. 

3.5 Metode Analisis Data 

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan persamaan formula 

regresi linear berganda, yaitu metode yang mempelajari suatu variabel terikat yang 

dipengaruhi lebih dari satu variabel bebas. Persamaan formula regresi linear 

berganda dalam penelitian sebagai berikut: 

Keterangan:

Y  = Keputusan pembelian (Y) 

α   = Konstanta 

β1   = Koefisien regresi event (X1) 

X1 = Variabel event (X1) 

β 2  = Koefisien regresi word of mouth (X2) 

X2 = Variabel word of mouth (X2) 

Β3  = Koefisien regresi direct marketing (X3)   

X3 = Variabel direct marketing (X3) 

e   = Error atau residual
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3.5.1 Uji Model (F) 

Menurut Kuncoro (2013:245) uji model (F) digunakan untuk menunjukkan 

apakah semua variabel bebas pada model ada pengaruhnya secara bersama terhadap 

variabel terikat. Cara melakukan uji F adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai sig uji F > 0,05 (5%) maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas 

event  (X1) , variabel bebas word of mouth (X2), dan variabel bebas direct 

marketing (X3) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat 

keputusan pembelian (Y). 

2. Jika nilai sig uji F < 0,05 (5%) maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas 

event (X1) , variabel bebas word of mouth (X2), dan variabel bebas direct 

marketing (X3) secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat 

keputusan pembelian (Y). 

3.5.2 Uji Parsial (t) 

Uji parsial digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh hubungan yang 

terjadi antara variabel bebas secara individual dengan variabel terikatnya (Kuncoro, 

2013:244). Jika nilai sig uji t < 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas event 

(X1), variabel bebas word of mouth (X2), dan variabel bebas direct marketing (X3) 

secara individual atau parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

keputusan pembelian (Y). 

3.5.3 Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R2)  

 Nilai R yang mendekati angka nol (0) maka tidak ada hubungan antar dua 

variabel, dan sebaliknya jika nilai (R) mendekati angka 1 maka ada hubungan antar 

dua variabel. Menurut Sugiyono (2015:154), koefisien determinasi dapat mengukur 
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seberapa jauh varibel bebas dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai 

koefisien determinasi berada di rentang nilai nol (0) dan satu (1). Nilai koefisien 

determinasi (R2) yang mendekati nol (0) menunjukkan bahwa kemampuan model 

variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat semakin lemah.  

3.6 Uji Asumsi Klasik 

3.6.1 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas dilakukan dengan tujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji Glejser dengan 

ketentuan jika nilai signifikansi pada uji t masing-masing variabel bebas berada di 

atas tingkat kepercayaan 5% maka tidak terjadi heterokedastisitas, namun jika 

dibawah tingkat kepercayaan 5% maka terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 

2011:139) 

3.6.2 Uji Multikolinieritas 

 Menurut Priyatno (2014:99) multikolinieritas memiliki arti bahwa antar 

variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linier 

yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasi tinggi bahkan 1). 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah multikolinieritas yaitu dengan cara 

melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai toleransi, jika nilai VIF < 10 

dan nilai toleransi > 0,1, maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas 

(Ghozali dalam Priyatno, 2014:103). 



 

20 
 

3.6.3 Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi menjelaskan korelasi antara angggota-anggota yang 

tersusun dalam rangkaian waktu dan tempat (Priyatno, 2014:106). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian menggunakan 

uji Durbin-Watson (DW-test), dengan pengambilan keputusan sebagai berikut: 

 DU < DW < 4-DU maka Ho diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi. 

 DW < DL atau DW > 4-DL maka Ho ditolak, artinya terjadi autokorelasi. 

 DL < DW < DU atau 4-DU < DW < 4-DL, artinya tidak ada kepastian atau 

kesimpulan yang pasti. 

Nilai DU dan DL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson. 

3.6.4 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, 

nilai residual memiliki distribusi secara normal atau tidak (Priyatno, 2014:90). Regresi 

dengan model yang baik jika memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. 

Peneliti menguji menggunakan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai 

Kolmogorov-Smirnov dengan sig > 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. 

3.6.5 Uji Linearitas 

 Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki 

hubungan yang linear atau tidak secara signifikan (Priyatno, 2014:79). Kriteria 

yang berlaku, jika nilai sig Linearity < 0,05 dan sig Deviation from Linearity > 0,05, 

maka hubungan antara variabel bebas dan terikat memiliki hubungan yang linier.  

 


