
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Menurut Prasetyo dan Widyawati (2016), pouplasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas subyek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah orang yang belum pernah 

membeli produk De’cartof. Dalam penelitian ini konsumen diberikan 

sebuah kuesioner yang bersifat secara tertutup yang memuat pertanyaan-

pertanyaan mengenai variabel yang akan diteliti. Jenis populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah infinit / tidak terbatas. Metode 

pengumpulan data dengan cara menggunakan nyebarkan kuesioner dan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 96 responden. 

Metode yang digunakan adalah  non probability sampling. Sedangkan 

teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah judgemental sampling 

yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.  

Dalam menentukan jumlah sampel penulis menggunakan rumus sebagai 

berikut (Kristianto dan Anggono, 2015) :  

𝑛 = 	
𝑧%

4	(𝑚𝑜𝑒)%
 

Keterangan :  n = Jumlah sampel 

Z = tingkat keyakinan 



Moe = Margin of Error 

Dengan tingkat keyakinan sebesar 95% atau Z = 1,96 dan tingkat kesalahan 

maksimal sampel yang masih bisa ditoleransi atau moe sebesar 10%, maka 

jumlah sampel dapat ditentukan sebagai berikut :  

𝑛 = 	
1.96%

4(0.1)%
 

𝑛 = 	
3,8416
0,04

 

     n = 96,04 

Berdasarkan hasil penghitungan diatas diperoleh jumlah sampel yang baik 

dari populasi minimal sebesar 96,04 responden.  

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan adalah 

dengan menggunakan kuesioner yang disebar pada 100 responden yang ada 

di Surabaya. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala likert 

dengan pilihan jawaban dan skor yaitu sangat Tidak Setuju (STS) dengan 

skor 1, Tidak Setuju (TS) dengan skor 2, Netral (N) dengan skor 3, Setuju 

(S) dengan skor 4, Sangat Setuju (SS) dengan skor 5. 

 

 

 

 



3.3 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3.1 Definisi Operasinal Variable 

Variabel Produk Indikator 

Pengertian produk menurut 
Kristianto dan Anggono (2015) 
adalah segala sesuatu yang 
dapat ditawarkan ke konsumen 
untuk mendapatkan perhatian, 
dibeli, digunakan atau 
dikonsumsi untuk memuaskan 
keingginan atau kebutuhan  

Menurut Calvindo (2015), indikator 
produk:  

1. Penampilan 
2. Kualitas dari produk yang 

ditawarkan 
3. Aroma 
4. Kuantitas dari produk yang 

ditawarkan 
5. Standart konsistensi produk 
6. Rasa dan tekstur 
7. Temperatur 
8. Warna makanan yang disajikan 
9. bentuk 

Variabel Promosi Indikator 

Promosi adalah faktor utama 
dalam pemasaran produk. 
Calvindo (2015), 
mendefinisikan promosi 
sebagai program komunikasi 
yang berhubungan dengan 
pemasarn produk atau jasa 

Menurut Kotler dan Keller (2012:498), 
indikator promosi: 

1. Personal Selling 
2. Sales promotion 
3. Direct marketing 

Variabel Minat Beli  Indikator 

Minat beli adalah munculnya 
perilaku konsumen untuk 
menunjukan keinginan untuk 
melakukan pembelian 

Menurut Kristianto dan Anggono 
(2015), indikator minat beli: 

1. Minat Ekploratif 
2. Minat Preferensial 
3. Minat Transaksional 
4. Minat Referensial 

 



3.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya 

suatu kuesioner. Untuk menguji validitas dengan cara 

mencari r hitung (angka korelasi pearson). Suatu item 

dinyatakan valid jika nilai signifikan pada korelasi pearson 

< 5% dan antara setiap variabel dengan jumlah total variabel 

(Purnamasari dan Murwatiningsih, 2015). 

3.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran dapat dipercaya. Salah satu cara menguji 

reliabilitas adalah dengan menghitung cronbach alpha, di 

mana suatu item dikatakan reliabel jika nilai croncbach 

alpha-nya di atas 0,6 (Calvindo 2015).  

3.5 Uji Asumsi Klasik 

3.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah sebuah data 

berdistribusi secara normal atau tidak. Untuk megetahui uji 

normalitas dapat menggunakan metode Kolmogorov 

Smirnov, yaitu untuk melihat nilai signifikansinya (nilai 

probabilitas). Jika sifnifikansi lebih besar dari 0,05 maka 

dinyatakan normal, jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 

maka dinyatakan tidak normal. (Calvindo, 2015) 



3.5.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel tidak terjangkit multikol, yaitu semua 

variabel bebas saling berkorelasi. Untuk mengidentifikasi ini 

maka dilakukan dengan nilai Variance Inflation Factor 

(VIF). 

a. Mempunyai angka tolerence > 0,1; 

b. Mempunyai nilai VIF < 10 

3.5.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah 

dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian 

dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau yang 

tidak mengalami heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas 

dapat di uji dengan metode Glejser yaitu dengan cara 

meregresikan antara variabel bebas dengan nilai absolute 

residual. Jika nilai signifikansi pada uji t > 0,05 maka tidak 

terjadi masalah heteroskedastisitas. 

3.5.4 Uji Linearitas 

Uji linearitas perlu untuk dijalankan guna mengetahui 

apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau 

tidak secara signifikan. Uji linearitas dapat dijalankan 

dengan metode test of linearity. Kriteria yang berlaku, jika 



signifikan pada linearity ≤ 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa antara variabel bebas dan variabel terikat terdapat 

hubungan yang linear. 

3.6 Metode analisis 

3.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah data pengamatan 

yang biasanya tidak hanya didasarkan pada satu variabel 

saja, melainkan oleh beberapa atau bahkan banyak variabel. 

Analisis regresi berganda menguji kemampuan variabel 

bebas dalam menjelaskan variasi nilai variabel terikat 

(Kristianto dan Anggono 2015). Berikut adalah penjabaran 

dari rumus regresi berganda :   

𝐘 = 𝛂 + 𝛃𝟏. 𝐗𝟏 + 𝛃𝟐. 𝐗𝟐 + 𝛆 

Keterangan : 

Y : Variabel keputusan pembelian konsumen (variabel 

terikat) 

α : konstanta 

β1 : Koefisien produk 

X1 : Variabel produk (variabel bebas 1) 

β2 : Koefisien promosi 

X2 : Variabel promosi (variabel bebas 2) 

ε : nilai residual 



3.6.2 Uji Kecocokan Model (Uji F) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

bebas yaitu produk dan promosi mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama dengan variabel terikat yaitu minat beli 

(Prasetya dan Widyawati, 2016). Apabila signifikansi uji F 

< 0,05 maka hal tersebut menunjukkan bahwa semua 

variabel bebas secara bersama-sama mepengaruhi variabel 

terikat. 

3.6.3 Uji Hipotesis (Uji T) 

Uji T (Test Significance Individual Parameter) digunakan 

untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat secara parsial. Ketentuan dalam pengambilan 

keputusan dalam uji  ini adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai signifikansi menurut hasil perhitungan 

lebih kecil daripada besarnya nilai 𝛼 (level of 

significance) yaitu 0,05, maka 𝐻𝜊 ditolak dan 𝐻1 

diterima . 

b. Jika nilai signifikansi menurut hasil perhitungan 

lebih besar daripada besarnya nilai ∝ (level of 

significance) yaitu 0,05, maka H0 diterima dan H1 

ditolak. 

3.6.4 Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (𝑹𝟐) 

Koefisien korelasi (R) merupakan nilai yang menunjukkan 



seberapa besar hubungan antar variabel. Nilai koefisien 

berkisar sekitar 0-1. Semakin mendekati angka 1 maka 

hubungan antar variabel semakin kuat, semakin mendekati 0 

maka semakin kecil. 

	


