
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1. Deskripsi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011:7), 

pendekatan kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini 

dimulai sejak Agustus 2014 sampai dengan November 2014. 

 
1.2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 42 orang konsumen dari Crystal Swallow Bird Nest. 

Konsumen yang dimaksud adalah konsumen yang pernah melakukan pembelian lebih dari satu 

kali dan merupakan konsumen yang tergolong dalam pola business to consumer.  

Teknik penentuan sampel (sampling) dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh 

atau sensus. Menurut Sugiyono (2011:85), sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini terdapat 

42  orang yang menjadi sampel penelitian. 

 

 

 
1.3. Prosedur Pengumpulan Data 

Data primer didalam penelitian ini dikumpulkan dari jawaban-jawaban responden melalui 

kuesioner yang disebarkan kepada para responden terkait. Penelitian ini juga menggunakan data 



sekunder. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi 

kepustakaamn dilakukan dengan cara membaca dan mengambil data maupun informasi dari 

referensi-referensi yang ada kaitannya dengan variabel penelitian untuk mendukung pembahasan 

penelitian. 

 
1.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah pendefinisian teori-teori agar lebih mudah dipahami oleh 

responden. Berikut ini adalah penjelasannya: 

Tabel 3.1 Variabel dan Indikator 
VARIABEL INDIKATOR 

Promosi 
(Variabel bebas/X1) 

adalah persepsi konsumen terhadap 
informasi ataupun usaha-usaha satu 

arah yang dilakukan Crystal Swallow 
Bird Nest untuk menginformasikan 
atau mempengaruhi konsumen agar 

membeli produk atau jasa yang 
dihasilkan Crystal Swallow Bird Nest. 

Didasarkan pada pandangan Kotler dan Keller (2009:240-254) 
1. Iklan yang disampaikan oleh perusahaan melalui situs jejaring 

sosial atau aplikasi chatting mendorong konsumen melakukan 
pembelian. (periklanan) 

2. Konsumen terdorong melakukan pembelian di perusahaan karena 
informasi yang konsumen peroleh dari orang lain. (berita mulut ke 
mulut) 

3. Konsumen terdorong melakukan pembelian di perusahaan karena 
potongan harga yang diberikan perusahaan. (promosi penjualan) 

Harga 
(Variabel bebas/X2) 

adalah persepsi pelanggan terhadap 
nilai yang dibayarkan pelanggan untuk 

memperoleh manfaat dari memiliki 
atau menggunakan suatu produk atau 
jasa dan berguna dalam menentukan 

pendapatan bagi Crystal Swallow Bird 
Nest. 

Didasarkan pada pandangan Wibowo dan Karimah (2012:5): 
1. Harga yang ditetapkan perusahaan sudah sesuai dengan kemampuan 

finansial konsumen 
2. Harga yang ditetapkan perusahaan sesuai dengan ragam layanan 

yang dapat disediakan perusahaan. 
3. Harga yang ditetapkan perusahaan lebih kompetitif daripada harga 

yag ditetapkan perusahaan lain. 
4. Harga yang ditetapkan perusahaan telah sesuai manfaat yang dapat 

diperoleh konsumen. 

Keputusan Pembelian Konsumen 
(Variabel terikat/Y) 

adalah perasaan konsumen terhadap 
apa yang diperoleh dari suatu produk 
atau jasa dengan harapannya, yang 

berpotensi untuk membuat konsumen 
melakukan pembelian berulang 

Didasarkan pada pandangan Klarisa (2013:5): 
1. Konsumen memiliki kebutuhan yang dapat dipenuhi perusahaan 

(pengenalan masalah). 
2. Konsumen mengetahui bahwa perusahaan mampu memenuhi 

kebutuhan konsumen (pencarian informasi). 
3. Konsumen merasa layanan yang disediakan perusahaan memang 

mampu memenuhi kebutuhan (evaluasi alternatif). 
4. Konsumen melakukan pembelian terhadap layanan perusahaan 

(keputusan pembelian). 
5. Konsumen merasa puas dengan layanan yang disediakan 

perusahaan (perilaku pasca pembelian). 
6. Konsumen merasa produk atau layanan yang dibeli dari perusahaan 

memenuhi kebutuhan konsumen (perilaku pasca pembelian) 
Sumber: Kotler dan Keller (2009), Wibowo dan Karimah (2012), Klarisa (2013). 
 
1.5. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 



Uji validitas menunjukkan bahwa item kuesioner yang digunakan dalam penelitian 

mampu untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dapat dilakukan dengan dapat 

memperhatikan nilai sig. tiap pernyataan dibandingkan dengan tingkat signifikansi. Nilai sig. 

yang lebih kecil dari nilai tingkat signifikansi (sig < 0,05), menunjukkan bahwa item pada 

kuesioner dapat dinyatakan valid. 

 
Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Variabel Promosi, Harga, dan Keputusan Pembelian Konsumen 

No Instrumen Pearson 
Correlation 

Nilai Sig. (2-tailed) Kesimpulan 

Promosi 
1. Kualitas Layanan 1 0,928 0,000 VALID 
2. Kualitas Layanan 2 0,926 0,000 VALID 
3. Kualitas Layanan 3 0,891 0,000 VALID 

Harga 
1. Harga 1 0,880 0,000 VALID 
2. Harga 2 0,867 0,000 VALID 
3. Harga 3 0,840 0,000 VALID 
4. Harga 4 0,799 0,000 VALID 

Keputusan Pembelian Konsumen 
1. Keputusan Pembelian 1 0,845 0,000 VALID 
2. Keputusan Pembelian 2 0,890 0,000 VALID 
3. Keputusan Pembelian 3 0,902 0,000 VALID 
4. Keputusan Pembelian 4 0,780 0,000 VALID 
5. Keputusan Pembelian 5 0,784 0,000 VALID 

Sumber: Lampiran E 
 

Uji reliabilitas atau uji kehandalan dijalankan untuk mengetahui seberapa jauh sebuah 

alat ukur dapat diandalkan (konsisten). Pengujian reliabilitas terhadap seluruh item pernyataan 

dalam penelitian ini menggunakan metode Cronbach Alpha, sebab metode ini merupakan 

metode standar yang digunakan untuk mengukur reliabilitas serta mampu memberikan hasil yang 

terukur dengan angka, sehingga hasil pengujian dapat lebih akurat. Kriteria yang digunakan 

adalah jika koefisien Cronbach Alpha ≥ nilai kritis yang ditetapkan (yaitu: sebesar 0,6) maka 

dapat disimpulkan bahwa item pernyataan yang terdapat dalam kuesioner dinyatakan reliabel. 

Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas 
No Variabel Instrumen Cronbach 

Alpha if Item 
Cronbach 

Alpha 
Keterangan 



Deleted 
1. Promosi X1-1 0,838 

0,903 
RELIABEL 

  X1-2 0,849 RELIABEL 
  X1-3 0,891 RELIABEL 

2. Harga X2-1 0,808 

0,868 

RELIABEL 
  X2-2 0,819 RELIABEL 
  X2-3 0,843 RELIABEL 
  X2-4 0,854 RELIABEL 

3. Keputusan 
Pembelian 

Y1 0,903 

0,917 

RELIABEL 

  Y2 0,892 RELIABEL 
  Y3 0,890 RELIABEL 
  Y4 0,911 RELIABEL 
  Y5 0,912 RELIABEL 
  Y6 0,900 RELIABEL 

Sumber: Lampiran E 
 

1.6. Metode Analisis Data 

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier 

berganda. Menurut Riduwan dan Sunarto (2013:309) regresi linier berganda adalah suatu alat 

analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk 

membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kasual antara dua variabel bebas 

atau lebih dengan satu variabel terikat. Berikut adalah rumus persamaan regresi linier berganda 

menurut Kutner (2012:252) 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + ϵ 
Keterangan: 
Y : Variabel keputusan pembelian konsumen  
X1 : Variabel promosi  
β1 : Koefisien regresi variabel promosi 
X2 : Variabel harga 
β 2 : Koefisien regresi variabel harga 
β0 : Konstanta 
ϵ : Error (variabel lain yang tidak diteliti) 
 
1.6.1. Uji Asumsi Klasik 

1.6.1.1. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi terdapat 

korelasi antar variabel bebas atau tidak. Pada saat melakukan uji multikolinieritas, peneliti dapat 



menggunakan kriteria yaitu apabila uji VIF nilainya < 10, maka artinya tidak ada masalah 

multikolinieritas. 

 
1.6.1.2. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji 

heterokedastisitas dapat dijalankan dengan menggunakan uji Glejser. Kriteria yang berlaku 

adalah jika nilai sig. uji t (pada uji Glejser) di atas tingkat signifikansi (0,05 atau 5%), maka 

artinya varian residual sama (homokedastisitas) atau tidak terjadi heterokedastisitas. 

 
1.6.1.3. Uji Autokorelasi 

3.4 Kategori Nilai Durbin Watson 
Nilai DW  Kategori 

< dL Terjadi autokorelasi 
dL – dU Tidak ada kesimpulan 

dU – (4-dU) Tidak ada autokorelasi 
(4-dU) – (4-dL) Tidak ada kesimpulan 

> (4-dL) Terjadi autokorelasi. 
Sumber: Diolah oleh Peneliti 

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi linier terdapat 

korelasi antara kesalahan yang sekarang dengan kesalahan yang sebelumnya. Pendeteksian ada 

atau tidaknya autokorelasi, dapat dilakukan dengan pengujian Durbin Watson (DW). Kriteria 

yang berlaku adalah sebagai berikut: 

Tabel  
 

 
1.6.1.4. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Guna melakukan uji normalitas, peneliti 



dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kriteria yang berlaku yaitu apabila nilai 

signifikansi > tingkat signifikansi (0,05 atau 5%), artinya  residual berdistribusi normal. 

 
1.6.1.5. Uji Linearitas 

Uji Linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah 

benar atau tidak. Untuk melakukan uji linearitas, peneliti dapat menggunakan test of linearity. 

Kriteria yang berlaku, jika nilai sig. pada linearity ≤ 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara 

variabel bebas dan variabel terikat terdapat hubungan yang linear. 

  
1.6.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Riduwan dan Sunarto (2013:132) menjelaskan bahwa uji F dijalankan untuk 

membandingkan lebih dari dua rata-rata. Pada penelitian ini, uji F dapat dijalankan untuk 

meninjau pengaruh secara simultan dari variabel-variabel bebas (promosi dan harga) terhadap 

variabel terikat. Apabila nilai sig hitung F ≤ 0,05, maka artinya variabel bebas secara simultan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap varibel terikat (Riduwan dan Sunarto, 2013:340). 

 
1.6.3. Uji Signifikansi Individual (Uji t) 

Menurut Riduwan dan Sunarto (2013:126), uji t dijalankan untuk membandingkan 

(membedakan) apakah kedua variabel bebas tersebut sama atau berbeda. Pada penelitian ini, uji t 

dapat digunakan untuk menguji secara parsial (individual) pengaruh masing-masing variabel 

bebas (promosi dan harga)  terhadap keputusan pembelian konsumen. Apabila hasil uji t dengan 

nilai signifikan ≤ 0,05, maka artinya variabel bebas secara individual atau parsial memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Riduwan dan Sunarto, 2013:340). 

 
1.6.4. Uji Koefisien Korelasi (R) 



Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur seberapa besar hubungan variabel bebas 

yang diteliti terhadap variabel terikat dengan nilai R antara 0-1. Jika R = 0, maka tidak ada 

hubungan antar variabel. Jika R = 1, maka hubungan antar variabel sangat erat. 

 
1.6.5. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat kontribusi dari variabel bebas terhadap 

variabel terikat, dengan nilai R2 antara 0-1. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-

variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel terikat. 

 


