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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah eksplanatori, yang berarti penelitian ini bertujuan 

untuk mengklarifikasi atau menjelaskan mengapa dan bagaimana relasi antar dua 

variabel terhadap sebuah situasi (Kumar, 2011:11). 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Menurut Kuncoro (2009:118), populasi merupakan sebuah kumpulan yang 

dapat orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana penulis tertarik untuk 

mempelajarinya atau menjadikannya sebagai objek penelitian. Agro Sentosa Raya 

memiliki pembeli sebanyak 38 orang.  

3.2.2 Sampel 

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel saturation 

sampling/ census (sampel jenuh/ sensus), yang artinya adalah sampel yang terdiri 

atas seluruh responden pada suatu komunitas atau populasi (Valente, 2010:46). 

Peneliti memilih teknik ini karena peneliti dapat menghitung semua responden 

pada populasi. Sampel yang digunakan dalam Agro Sentosa Raya adalah 38 

orang, sesuai dengan populasi. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Terdapat dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Penelitian 

ini menggunakan jenis data kuantitatif, dimana pengukuran data akan diukur 

dengan skala numerik (angka) (Kuncoro, 2009:145).  

Sumber data diperlukan untuk membuktikan hipotesis dan pencapaian 

tujuan penelitian. Terdapat dua kategori data dalam suatu penelitian, yaitu data 

primer dan data sekunder (Kuncoro, 2009:148). Sumber data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a) Data Primer 

Pada penelitan ini, survei lapangan yang dilakukan adalah dengan 

membagikan kuisioner yang disebarkan kepada 38 konsumen Agro Sentosa 

Raya. 

b) Data Sekunder 

Pada peneltian ini, data sekunder yang dipakai berasal dari data internal 

Agro Sentosa Raya. 

3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode pengumpulan dengan cara 

menggunakan kuisioner yang berisi daftar pertanyaan tertutup. Kuisioner tersebut 

diberikan kepada responden yang telah ditetapkan dengan metode saturation 

sampling/ census (sampel jenuh/ sensus), yaitu populasi. Penelitian ini 

menggunakan teknik ini dikarenakan peneliti dapat menghitung semua responden 

pada populasi. Sampel yang digunakan dalam Agro Sentosa Raya adalah 38 
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orang, sesuai dengan populasi. 

3.4 Variabel Penelitian  

Variabel penelitian merupakan variabel bebas yang diuji terhadap variabel 

terikat. Variabel bebas yang diteliti adalah harga dan promosi, sementara variabel 

terikatnya adalah keputusan pembelian. Variabel bebas dibahas sebagai berikut: 

1. Harga (X1) 

Harga adalah pertukaran sesuatu yang diserahkan untuk saling mendapatkan 

suatu barang maupun jasa. Indikitor harga antara lain (Firmansyah, 2012):  

a) Harga jual jamur tiram dapat bersaing jika dibandingkan dengan 

perusahaan lain. 

b) Harga jual yang ditawarkan oleh perusahaan telah sesuai dengan fasilitas 

yang ditawarkan. 

c) Harga jual dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

2. Promosi (X2)  

Promosi adalah kegiatan perusahaan yang menyebarluaskan arus informasi 

agar konsumen terus mengingatnya agar konsumen terus mengingatnya 

sehingga muncul keinginan konsumen untuk mencoba dan membeli produk 

perusahaan. Indikator promosi antara lain (Firmansyah, 2012): 

a) Promosi penjualan melalui iklan dapat merangsang minat konsumen untuk 

membeli. 

b) Promosi yang sudah dilakukan oleh perusahaan dapat menarik minat 

konsumen. 
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c) Pelaksanaan promosi yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan 

penjualan jamur tiram. 

3. Keputusan pembelian (Y) 

Pengambilan keputusan oleh sesorang merupakan keadaan dimana ia 

dihadapkan kepada lebih dari satu pilihan alternatif dan harus mengambil 

sebuah keputusan. Indikator keputusan pembelian (Firmansyah, 2012): 

a) Konsumen memiliki kebutuhan untuk membeli jamur tiram. 

b) Harga jual jamur tiram yang bersaing mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen.  

c) Promosi yang dilakukan oleh perusahaan dapat mempengaruhi konsumen 

dalam pembelian jamur tiram. 

Variabel di atas perlu diukur, maka penulis menilai kuisioner dengan 

menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah skala untuk menilai tingkat setuju 

atau tidak setuju mengenai berbagai pernyataan mengenai ,objek, orang, perilaku 

atau kejadian. Dalam skala Likert terdapat lima poin menurut Kuncoro 

(2009:178), yaitu antara lain: 

1) Skor 1 untuk jawaban “Sangat Tidak Setuju” (STS). 

2) Skor 2 untuk jawaban “Tidak Setuju” (TS). 

3) Skor 3 untuk jawaban “Netral” (N). 

4) Skor 4 untuk jawaban “Setuju” (S). 

5) Skor 5 untuk jawaban “Sangat Setuju” (SS). 

3.5 Uji Validitas  & Uji Reliabilitas  

Uji validitas perlu dilakukan untuk menjamin bahwa seluruh objek yang 
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dipakai benar-benar telah mengukur apa yang ingin diukur (Muhammad, 

2009:58). Suatu skala dikatakan valid ketika melakukan apa yang seharusnya 

dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur (Kuncoro, 2009:172). Jika 

skala pengukuran tidak valid, maka dianggap tidak berguna bagi peneliti karena 

tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Pengujian 

analisis dalam pelitian ini menggunakan uji korelasi Pearson (Pearson 

Correlastion), yaitu dengan mengkorelasikan skor item dengan total skor item 

dengan nilai signifikasi < 0,05. Jadi, disebut valid ketika nilai signifikannya lebih 

kecil dari 0,05. (Andrew, Pederson, and McEvoy 2011:215).  

Reliabilitas digunakan untuk melihat konsistensi dan stabilitas dari suatu skor 

(skala pengukuran) (Kuncoro, 2009:175). Terdapat dua hal utama di dalam 

reliabilitas, yaitu: stabilitas ukuran dan konsistensi internal ukuran. Pada 

penelitian ini, pengukuran reliabilitasnya menggunakan Cronbach Alpha. Dapat 

dikatakan reliabel ketika koefisien Cronbach Alpha > 0,60 (Rangkuti, 2009:77). 

3.6 Analisis Data 

3.6.1 Analisa Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah sebuah analisis yang 

memprediksikan bagaimana hasil dari variabel terikat ketika kedua atau lebih 

variabel bebasnya dimanipulasi (Sugiyono, 2010:275). Analisis ini digunakan 

untuk mengetahui pengaruh harga (X1) dan promosi (X2) terhadap keputusan 

pembelian (Y). Rumus untuk persamaan regresi linier berganda yang diharapkan 

adalah: 

 Y = α + β1X1 + β2X2 + ε 
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Dimana : 

Y : variabel terikat yaitu keputusan pembelian jamur tiram 

α : konstanta 

β1 : koefisien harga (X1) 

X1 : variabel harga (X1) 

β2 : koefisien promosi (X2) 

X2 : variabel promosi (X2) 

ε : error 

 

3.6.2 Uji Hipotesis pada Model Regresi 

3.6.2.1 Uji-F 

Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat (Kuncoro, 2009: 239). 

Cara uji F adalah dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikan lebih besar daripada level of significance sebesar 0,05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas harga (X1) dan promosi (X2) 

secara simultan tidak berpengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat 

keputusan pembelian (Y). 

2. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih kecil daripada level of significance 

sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas harga (X1) dan 

promosi (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

keputusan pembelian (Y). 
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3.6.2.2 Uji- t 

Uji-t ini digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas secara individual dalam menerangkan variasi terikat (Kuncoro, 2009: 

238).  

Uji-t dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:   

1. Jika nilai signifikan lebih besar daripada level of significance sebesar 0,05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap variabel pengikat. 

2. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih kecil daripada level of significance 

sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap variabel pengikat. 

3.6.2.3 Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien korelasi (R) bertujuan untuk mengukur keeratan hubungan antar 

variabel, sedangkan pengujian koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk 

mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

pengikat. Koefisien determinasi (R
2
) mempunyai bernilaikan antara nol hingga 

satu. Jika nilai (R
2
)

 
kecil, maka variabel-variabel bebas hanya mempunyai 

kemampuan yang terbatas dalam menjelaskan variabel pengikatnya. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksikan variasi variabel pengikat 

(Kuncoro, 2009:240). 
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3.6.3 Asumsi Klasik  

Asumsi klasik merupakan pengujian yang berfungsi untuk memastikan 

bahwa model regresi yang dihasilkan tepat. Uji asumsi klasik meliputi normalitas, 

multikolinearitas dan heterokedastisitas, serta uji autokorelasi (Widarjono, 

2010:75). 

3.6.3.1 Uji normalitas  

Uji normalitas berfungsi untuk melihat variabel residual apakah 

mempunyai distribusi normal. Model yang baik adalah model yang mempunyai 

residual berdistribusi normal (Widardjono, 2010:111). Jika uji normalitas yang 

dilakukan memiliki nilai residual yang tidak normal maka uji statistik yang 

dilakukan tidak valid. Normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan uji 

Kosmolgorov-Smirnov. Hipotesis yang diajukan dalam uji normalitas adalah: 

H0 : Residual berdistribusi normal 

H1 : Residual tidak berdistribusi normal 

Ketentuan yang berlaku adalah: 

a. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, berarti 

residual tidak berdistribusi normal 

b. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, berarti 

residual berdistribusi normal 

3.6.3.2 Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya varian 

residual yang tidak konstan yang menyebabkan perhitungan standard error tidak 
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bisa dipercaya kebenarannya. Model yang baik tidak mengalami 

heteroskedastisitas (Widardjono, 2010:84). Heterokedatisitas dapat menyebabkan 

data yang diuji menjadi bias, selain itu juga membuat uji statistik tidak akurat.  Uji 

heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glesjer. Uji Glesjer 

dilakukan dengan cara meregresikan variabel dengan absolut residualnya sebagai 

variabel terikatnya.  

1) Perumusan hipotesis: 

H0 : varian residual sama (homoskedastisitas) 

H1 : varian residual tidak sama (heteroskedastisitas) 

Ketentuan yang berlaku adalah: 

2) Kriteria pengujian 

Jika nilai signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, berarti 

terjadi heteroskedastisitas. 

Jika nilai signifikansi > 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, berarti 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.6.3.3 Uji autokorelasi 

Uji autokorelasi berguna untuk melihat apakah terjadi korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode-t dengan kesalahan pada periode-t 

sebelumnya pada model regresi linier yang digunakan (Nisfiannoor, 2009:92). 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak 

bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Dalam analisis regresi, 

autokoreasi diharapkan tidak terjadi. Jika autokorelasi terjadi, maka persamaan 
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tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak diprediksi. Untuk menguji terjadinya 

autokoreasi, maka digunakan uji Durbin-Watson sebagai berikut (Wijaya, 

2009:123). Untuk menentukan kriteria pengujian menggunakan tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Kriteria Pengujian Autokorelasi 

Nilai d Keterangan 

<1.10 ada autokorelasi 

1.10-1.54 tidak ada kesimpulan 

1.55-2.46 tidak ada autokorelasi 

2.47-2.90 tidak ada kesimpulan 

>2.91 ada autokorelasi 
Sumber: Wijaya (2009:123) 

3.6.3.4 Uji multikolinearitas  

Fungsi dari pengujian multikolinearitas adalah untuk melihat hubungan 

linear antara variabel bebas di dalam regresi linear berganda. Menurut Widardjono 

(2010:84) hubungan multikolinearitas dapat membuat model regresi menjadi bias, 

sehingga diharapakan tidak terjadi multikolinearitas. Multikolinearitas dapat 

menyebabkan variansi besar, interval kepercayaan lebar, t-rasio tidak signifikan, 

R
2 

tinggi tetapi tidak banyak variabel yang signifikan dari uji t (Purwoto dan 

Wahyuni, 2009:97). Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat 

nilai VIF (Varian Inflation Factory). Ketentuannya adalah ketika nilai VIF kurang 

dari 10, maka tidak tedapat masalah multikolinieritas. 

3.6.3.9 Uji Linearitas 

Menurut Riduwan dan Sutanto (2011:338) uji linearitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah berlaku atau tidak, jika nilai sig. pada linearity kurang dari 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa antara variable bebas dan variable terikat 

terdapat hubungan yang linear. 


