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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah 

penelitian yang menjelaskan hubungan sebab akibat sehingga dalam penelitian ini ada 

variabel independen dan dependen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui sebab akibat dan seberapa besar pengaruh dari variabel indenpenden 

bauran pemasaran produk, harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik, proses terhadap 

variabel dependen yaitu keputusan pembelian konsumen pada Pie & Co (Hayati, 

2013:348). 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014:80) populasi adalah wilayah generalisasi obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yangditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini 

yang termasuk populasi adalah semua konsumen yang pernah melakukan pembelian 

di Pie & Co. 
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3.2.2 Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini yang termasuk 

sampel penelitian adalah konsumen yang pernah melakukan pembelian di Pie & 

Co.Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel 

yang diambil dalam melakukan suatu penelitian. Selain itu juga diperhatikan bahwa 

sampel yang dipilih harus menunjukkan segala karakteristik populasi sehingga tercermin 

dalam sampel yang dipilih, dengan kata lain sampel harus dapat menggambarkan 

keadaan populasi yang sebenarnya. 

Penelitian ini menggunakan metode probability random sampling. Probability 

random sampling adalah teknik sampling yang memungkinkan setiap anggota 

populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel (Etikan dan 

Bala, 2017). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random 

sampling dimana pengambilan anggota diambil secara acak. Dalam pengambilan 

data, penulis akan membagi kuesioner kepada konsumen Pie & Co. Jumlah rata-rata 

konsumen Pie & Co per bulan adalah sebanyak 55 hingga 57 orang (per Desember 

2017). 
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3.2.3 Teknik Penarikan Sampel        

Untuk menentukan sampel, penulis menggunakan rumus Slovin yaitu: 

     𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝑒2
    (3.1) 

     𝑛 =
57

1+57.0,052
 

     𝑛 = 49,89 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

e = Batas kesalahan 5% 

 

Dari hitungan sampel diatas, didapatkan 49,89 sampel dan dibulatkan menjadi 

50 sampel. Sehingga sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 50 responden. 

 

3.3 Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014:199), kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden 

untuk dijawabnya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan tertutup maupun pertanyaan 

terbuka. Penulis menggunakan kuesioner secara tertutup dengan menyediakan 

jawaban yang sudah disedikan. 
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3.4. Pengumpulan Data 

Dalam menentukan skala pengukuran penelitian, penulis menggunakan teknik 

skala Likert. Skala Likert adalah skala yang didasarkan pada penjumlahan sikap 

responden dalam merespon pertanyaan yang berkaitan dengan indikator variabel. 

Menurut Sugiyono (2014:133), jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala 

Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat 

berupa kata-kata kemudian diberi skor. 

1. Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki nilai 1. 

2. Tidak Setuju (TS) memiliki nilai 2. 

3. Setuju (S) memiliki nilai 3. 

4. Sangat Setuju (SS) memiliki nilai 4. 

Menurut Umar (2011: 68) hasil jawaban yang diukur dengan skala Likert 

dikelompokkan menggunakan interval kelas yang diperoleh dengan rumus: 

RS   =    m – n       (3.2) 

 

   B 

RS = 4 – 1  

    B 

RS   =    0,75 

Keterangan: 

RS : Rentang Skor 

M : Skor Tertinggi 

N : Skor Terendah 
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B : Jumlah Kelas 

Tabel 3.1 Interval Kelas 

Nilai Mean Kategori 

1,00 – 1,75 Sangat Buruk 

1,76 – 2,50 Buruk 

2,51 – 3,25 Baik 

3,26 – 4,00 Sangat Baik 

Sumber: Umar (2011:68) 

 

3.5 Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2014:207) analisis data adalah upaya penelitiandengan 

menggunakan statistik. Kegiatan dalam menganalisis data meliputi: mengelompokkan 

data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel 

seluruh responden, menyajikan data setiap variabel yang diteliti, melakukan 

perhitungan untuk rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan. 

 

3.5.1 Uji Validitas 

Uji validitas yang dilakukan dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 

kevalidan kuesioner. Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa 

variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh penulis 

(Janti, 2014:155). Menurut Kuncoro (2013:181) kriteria validitas dapat ditentukan 

dengan menggunakan nilai Pearson Correlationdan Signifikansi. Apabila nilai 

Pearson Correlation lebih besar dari nilai pembanding yang berupa r-kritis, maka 



24 

 

item tersebut dinyatakan valid atau apabila nilai Sig < 0,05, maka pernyataan tersebut 

dinyatakan valid. 

 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan bahwa alat ukur yangdigunakan 

dalam penelitian keperilakuan mempunyai keandalan sebagai alat ukur, diantaranya 

diukur melalui konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu jika fenomena yang 

diukur tidak berubah (Janti, 2014:156). Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan 

apakah instrumen yang dalam hal ini kuesionerdapat digunakan lebih dari satu kali, 

paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan datayang konsisten. 

Dengan kata lain, reliabilitas instrumen mencirikan tingkat konsistensi (Janti, 

2014:156). Uji Reliabilitas adalah hasil Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,6 atau 

dengan kata lain alpha nilainya lebih besar dari 0,6 menunjukkan bahwa item-item 

tersebut reliabel (Ghozali, 2013:47-48). 

 

3.6 Uji Asumsi Klasik 

3.6.1 Uji Multikolinearitas 

Menurut Umar (2011:177) uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui 

jika pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, jika 

terdapat korelasi maka terdapat masalah multi kolinearitas yang harus diatasi. Kriteria 

mdalam uji multikolinearitas adalah jika uji VIF (Variance Inflation Factor) nilainya 

< 10, maka artinya tidak ada masalah multikolinearitas. 
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3.6.2 Uji Heterokedastistas 

Menurut Umar (2011:179) uji heterokedastisitas dilakukan guna mengetahui 

jika didalam model sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Uji heterokedastisitas dapat dilakukan 

dengan menggunakan uji Glejser. Kriteria yang berlaku adalah jika nilai sigifikan uji-

t > 0,05, maka artinya varian residual sama (homokedastisitas) atau tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

 

3.6.3 Uji Autokorelasi 

Umar (2011:182) menyatakan bahwa uji autokorelasi dilakukan guna 

mengetahui jika didalam sebuah model regresi linear terdapat hubungan yang kuat 

baik positif atau negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian. 

Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian durbin watson (DW). 

Apabila -2 < DW < 2, maka tidak terjadi autokorelasi. 

 

3.6.4 Uji Normalitas 

Menurut Umar (2011:181) menyatakan bahwa uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel dependen, independen, atau keduanya berdistribusi 

secara normal, mendekati normal. Menurut Sugiyono dan Susanto (2015:323) 

pelaksanaan uji normalitas dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan 

kriteria yang berlaku yaitu apabila hasil signifikansi > 0,05 yang berarti residual 

berdistribusi normal. 
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3.6.5 Uji Linearitas 

Menurut Sugiyono dan Susanto (2015:323) uji linearitas dapat dipakai untuk 

mengetahui apakah variabel terikat dengan variabel bebas memiliki hubungan linear 

atau tidak secara signifikan. Uji linearitas dapat dilakukan melalui test of linearity. 

Kriteria yang berlaku adalah jika nilai signifikansi pada linearity ≤ 0,05, maka  dapat 

diartikan bahwa antara variabel bebas dan variabel terikat terdapat hubungan yang 

linear. 

 

3.7 Uji Hipotesis 

3.7.1 Uji Signifikasi Parsial (Uji-t) 

Menurut Kuncoro (2013:244) menyatakan bahwa uji-t pada penelitian ini 

memiliki tujuan untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh satu variabel bebas 

secara individual dalam menerangkan variabel terikat. Apabila signifikasi nilai t 

terhitung ≤ 0,05 maka variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap variabel 

terikat. 

 

3.7.2 Uji Signifikasi Simultan (Uji F) 

Menurut Ghozali (2013:98) uji F dilakukan untuk menguji pengaruh semua 

variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Apabila nilai signifikan 

≤ 0,05 maka dinyatakan variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel 

terikat. 
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3.7.3 Koefisien Korelasi (R) 

Koefisien korelasi adalah tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat yang bernilai nol sampai satu. Apabila r mendekati satu maka 

dapat dikatakan bahwa memiliki hubungan yang sangat erat dan sebaliknya (Wibowo, 

2017:45). 

 

3.7.4 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mencari seberapa besar variasi 

variabel bebas dapat menjelaskan secara keseluruhan variasi variabel bebas. 

Koefisien determinasi mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas secara 

keseluruhan terhadap naik turunnya variasi nilai variabel. Nilai R
2
 ini akan 

mempunyai range antara nol sampai dengan satu. Apabila nilai R
2
 ini semakin 

mendekati satu, maka akan semakin kuat atau semakin besar pengaruh variabel-

variabel bebas terhadap variabel terikat (Setiawan, 2015:12). 

 

3.7.5 Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Mona., dkk(2015:197) analisis yang memiliki variabel bebas lebih 

dari satu disebut analisis regresi linier berganda. Teknik regresi linier berganda 

digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan dua atau 

lebih variabel bebas (x1, x2, x3, ……) terhadap variabel terikat (Y).Model 

regresi linier berganda untuk populasi dapat ditunjukkan dengan rumus: 
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Y = β0 + β1X1 + β2X2 +β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + e  (3.3) 

 

Keterangan: 

Y = Variabel terikat 

β0 = Dugaan bagi parameter konstanta. 

β1 = Koefisien regresi linier berganda variabel Product 

β2 = Koefisien regresi linier berganda variabel Price 

β3 = Koefisien regresi linier berganda variabel Place. 

β4 = Koefisien regresi linier berganda variabel Promotion. 

β5 = Koefisien regresi linier berganda variabel People. 

β6 = Koefisien regresi linier berganda variabel Physical Evidence. 

β7 = Koefisien regresi linier berganda variabel Process. 

X1= Variabel Product. 

X2 = Variabel Price. 

X3 = Variabel Place. 

X4 = Variabel Promotion. 

X5 = Variabel People. 

X6 = Variabel Physical Evidence. 

X7 = Variabel Process. 

e = Variabel pengganggu. 

 


