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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Populasi dan Sampel  

3.1.1 Populasi  

Menurut Sugiyono (2015), “Populasi adalah semua anggota dari suatu 

kelompok orang, kejadian, atau objek- objek yang ditentukan dalam suatu 

penelitian.” Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono,2015:136). Populasi dalam penelitian ini adalah calon 

konsumen yang ingin melakukan pembelian produk Relaxister secara online. 

3.1.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan menggunakan 

metode Simple Random Sampling. Menurut Siregar (2014) teknik Simple Random 

Sampling   merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan 

yang sama kepada setiap anggota yang ada dalam suatu populasi untuk dijadikan 

sampel. Menurut Hair et al (2014) jumlah sampel minimal 5 kali dari jumlah 

indikator dan ukuran sampel yang sesuai berkisar antara 100-200, maka dari itu 

sampel yang peneliti gunakan sebanyak 100 orang calon konsumen. 

. 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer didapatkan dari hasil kuesioner yang diisi oleh responden. 

Data sekunder didapatkan dari  teori menurut para ahli, penelitian terdahulu, dan 

referensi lain yang berkaitan dengan variabel penelitian dan data internal 

perusahaan. Sugiyono (2015:200), pengumpulan data merupakan inti dari setiap 

kegiatan penelitian.  

3.2.2 Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai teknik dalam mengumpulkan 

data. Sugiyono (2015:216) menjelaskan kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu 

apa yang bisa diharapkan dari responden. Sugiyono (2015:165) menjelaskan skala 

likert digunakan untuk mengembangkan instrumen yang digunakan untuk 

mengukur sikap, persepsi, dan pendapat seseorang atau sekelompok orang terhadap 

potensi dan permasalahan suatu objek, rancangan suatu produk, proses membuat 

produk dan produk yang telah dikembangkan atau diciptakan. Skala likert yang 

digunakan peneliti adalah :  

STS = Sangat Tidak Setuju 

TS = Tidak Setuju 

CS = Cukup Setuju 

S = Setuju 

SS = Sangat Setuju 



3 
 

 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
 
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel  

No Variabel  Indikator Operasional 

1 Kualitas Pelayanan 

(X1) Satria dan 

Oetomo (2016:2) 

 

Pelayanan yang baik 

adalah kecepatan dan 

keramahan dari 

petugas serta 

kemudahan saat ingin 

melakukan transaksi 

pembelian. 

Indikator Kualitas 

Pelayanan menurut Satria 

dan Oetomo (2016:4) 

 

1. Tangible (bukti fisik) 

2. Reliability 

(keandalan) 

3. Responsiveness 

(ketanggapan) 

4. Assurance (jaminan) 

5. Empathy (empati) 

 

 

1. Dengan menggunakan 

website dan Instagram 

pengguna mendapatkan 

informasi yang jelas dan 

akurat (tangible). 

2. Karyawan Relaxister 

menyajikan produk 

sesuai dengan gambar 

yang tertera pada website 

(reliability). 

3. Karyawan  Relaxister  

merespon dengan 

tanggap dan cepat apabila 

terjadi kesalahan 

(responsiveness). 

4. Karyawan  Relaxister  

melayani konsumen 

dengan ramah dan sopan    

(assurance). 

5. Karyawan  Relaxister 

menunjukan perhatian 

kepada konsumen saat 

memberikan pelayanan 

(empathy). 

2 Promosi (X2) 

Tjiptono (2015:387) 

 

Bauran pemasaran 

yang berfokus pada 

upaya 

menginformasikan, 

membujuk serta 

mengingatkan kembali 

konsumen akan merek 

dan produk 

perusahaannya. 

Indikator promosi 

menurut Kotler dan 

Keller (2012:269) dalam 

Alicia (2017) 

 

1. Advertising 

2. Sales Promotion 

3. Personal Selling 

4. Direct Marketing 

5. Public Relation 

 

1. Relaxister melakukan 

endorsement dan paid 

promote melalui 

instagram (Advertising) 

2. Relaxister menawarkan 

produk secara langsung 

ke konsumen secara tatap 

muka (personal selling). 

3. Relaxister melukan 

promosi dengan 

mengupload melalui 

Instagram dan website 

(direct marketing). 
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Sumber : Data Diolah (2018) 

3.4 Validitas dan Realibilitas 

3.4.1 Validitas 

 Menurut Priyatno (2014:51) uji validitas adalah uji instrument data untuk 

mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur. 

Metode pengujian validitas yang digunakan adalah korelasi Pearson, yaitu dengan 

cara mengorelasikan skor item dengan skor totalnya. Priyatno (2014:55) 

menyatakan jika nilai signifikansi kurang dari 0.05, maka indikator dinyatakan 

valid. 

4. Relaxister meberikan 

diskon kepada konsumen 

(sales promotion). 

3 Minat Beli (Y) 

Rossister dan Percy 

dalam Mulyana 

(2016) 

 

Minat beli merupakan 

instruksi bagi 

konsumen dalam 

melakukan pembelian, 

perencanaan, 

mengambil tindakan 

yang relevan seperti 

merekomendasikan, 

memilih dan 

mengambil keputusan 

dalam pembelian. 

Indikator minat beli  

Menurut Suryana & 

Dasuki (2013) dalam 

Kelvin (2017) 

 

1. Faktor Psikis 

2. Faktor Sosial 

3. Pemberdayaan Bauran 

Pemasaran 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. faktor yang berasal dari 

diri sendiri berupa 

motivasi, persepsi, 

pengetahuan, keyakinan 

dan sikap (faktor psikis) 

 

2. perilaku yang 

dipengaruhi oleh 

keadaan sekitar seperti 

keluarga, teman, dan 

status sosial (Faktor 

sosial) 

 

3. faktor yang berasal dari 

penyampaian produk 

oleh perusahaan ke 

konsumen berupa harga, 

produk, promosi, dan 

distribusi 

(Pemberdayaan bauran 

pemasaran) 
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3.4.2 Reliabilitas 

 Menurut  Priyatno (2014:64) uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur yang biasa menggunakan kuisioner. Uji reliabilitas merupakan 

lanjutan dari uji validitas, dan item yang masuk pengujian adalah item yang valid 

saja. Sekaran (dalam Priyatno. 2014) menyatakan reliabilitas kurang dari 0.6 adalah 

kurang baik, sedangkan 0.7 dapat diterima dan di atas 0.8 adalah baik.  

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk 

mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan promosi terhadap minat beli. Analisis 

regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui perngaruh atau hubungan 

secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel 

dependen. Berikut adalah persamaan regresi linier berganda: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + ℯ 

Dimana : 

Y = Variabel minat beli 

X1= Variabel kualitas pelayanan 

X2= Variabel promosi 

𝑎 =  Konstanta 

b1 = Koefisien kualitas pelayanan  

b2 = Koefisien promosi 

ℯ  = Error atau residual 
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3.5.2 Pengujian Penelitian 

3.5.2.1 Uji Signifikansi Simultan  (Uji F) 

Priyatno (2014:157), Uji F untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa 

variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan tingkat 

signifikansi 0,05. Jika F hitung  ≤ F tabel maka H0 diterima, jika F hitung > F tabel 

maka H0 ditolak. 

3.5.2.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Priyatno (2014:161), Uji t (uji koefisien regresi secara parsial) digunakan 

untuk mengetahui apakah secara parsial variabel bebas berpengaruh secara 

signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Pengujian menggunakan tingkat 

signifikansi 0,05 dan 2 sisi. Jika -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel maka H0 diterima, jika 

–t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel maka H0 ditolak. 

3.5.2.3 Koefisien Korelasi (R) 

Menurut Priyatno (2014:155) R adalah korelasi berganda, yaitu korelasi 

antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen Nilai R 

berkisar antara 0 sampai 1. Jika mendekati 1 maka hubungan semakin erat, tetapi 

jika mendekati 0 maka hubungan semakin lemah. 

3.5.2.4 Koefisien Determinasi (R2) 

 Menurut Priyatno (2014:156) R square atau R² menunjukan koefisiuen 

determinasi. Angka R² akan diubah ke bentuk persen, yang artinya persentase 

sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 
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3.5.2.5 Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Normalitas data merupakan hal yang penting karena dengan data 

yang terdistribusi normal, maka data tersebut dianggap dapat mewakili poulasi. 

Pelaksanaan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan melihat 

pada nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka 

kesimpulannya data berdistribusi normal. 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar 

variabel variabel bebas pada model regresi. Uji multikolinieritas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variable independen (Ghozali, 2013). Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance, apabila nilai VIF kurang dari 10 

dan Tolerance lebih dari 0,1 ,maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut Homoskedastisitas (Ghozali, 2013). Regresi yang baik 

merupakan regresi yang tidak terjadi heterokedastisitas. Uji Glejser dilakukan 

dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut 

residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut 

residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 
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Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokorelasi (Ghozali, 2005). Metode pengujian menggunakan uji 

Durbin-Watson (DW test). Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson sebagai 

berikut: 

 du < DW < 4-du maka H0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi. 

 DW < dl atau DW > 4-dl maka H0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi. 

 dl < DW <du atau 4-du <DW < 4-dl, artinya tidak ada kepastian atau 

kesimpulan yang pasti. 

Uji Linieritas digunakan untuk mengetahui linieritas data, yaitu apakah dua 

variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak (Priyatno, 2014),. Pengujian 

pada SPSS dengan menggunakan Test for Linearity pada taraf signifikansi 0,05. 

Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila signifikansi kurang 

dari 0,05. 

 


