
BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1 Populasi dan Sampel  

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:80). Dasar 

pengambilan populasi dalam penelitian ini adalah customer atau orang-orang yang 

pernah membeli produk Xtraordinary dengan alasan untuk mengetahui faktor 

yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka.  

 Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili 

populasi penelitian (Kuncoro, 2009:122). Teknik sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling.  

 Dari total populasi yang ada, akan ditarik sampel dengan rumus Slovin 

sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

n = jumlah sampel responded Xtraordinaryshop 

N = populasi (populasi pembeli produk Xtraordinaryshop) 

e = tingkat error atau kesalahan yang diharapkan dalam penelitian 

menggunakan tingkat error 5% atau 0,05). 

 



Berikut perhitungan sampel menggunakan rumus diatas : 

n = 
77

1+77 (0,05)2  

n = 64,57 = 65 sampel 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan 

menggunakan kuisioner. Kuesioner merupakan salah satu metode pengumpulan 

data yang dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden, 

baik pertanyaan yang sifatnya tertutup maupun terbuka. Pertanyaan bersifat 

tertutup, diukur dengan menggunakan skala dengan internal 1-5 yaitu sangat 

setuju, setuju, netral/ rata-rata, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.  

 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

1) Harga (X1) adalah persepsi konsumen terhadap pengorbanan uang yang 

dikeluarkan untuk nilai atau kegunaan suatu produk, dimana indikator-

indikatornya menurut Kotler & Keller (2009:420) yaitu : 

a. Harga terjangkau 

b. Perbandingan harga dengan pesaing 

c. Harga yang ditawarkan seuai dengan kualitas produk 

2) Promosi (X2) merupakan sarana yang digunakan oleh perusahaan dalam 

upaya untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, mengenai produk/merek atau jasa yang 

mereka tawarkan (Kotler&Keller, 2009). Penggunaan strategi promosi yang tepat 



akan meningkatkan penjualan (Wibowo & Purwantini, 2012). Indikator yang 

digunakan untuk mengukur variabel promosi diadopsi dari teori yang ditulis oleh 

Sihotang (2013) : 

a. Frekuensi promosi yang dilakukan perusahaan. 

b. Media promosi yang digunakan perusahaan. 

c. Cara promosi yang dilakukan perusahaan untuk menarik konsemennya. 

3) Kotler (2012:188) mengemukakan proses keputusan pembelian (Y) 

konsumen terdiri dari lima tahap yang dilakukan oleh seorang konsumen sebelum 

sampai pada keputusan pembelian dan selanjutnya pasca pembelian. Hal ini 

menunjukkan bahwa proses membeli yang dilakukan oleh konsumen dimulai jauh 

sebelum tindakan membeli dilakukan serta mempunyai konsekuensi setelah 

pembelian tersebut dilakukan.  

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diturunkan indikator penelitian sebagai 

berikut: 

a. Keputusan pembelian berdasarkan informasi dari promosi yang telah 

dilakukan. 

b. Produk yang dijual sesuai dengan keinginan konsumen. 

c. Konsumen bersedia untuk melakukan pembelian kembali. 

3.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 

  Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuaesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan yang terdapat dalam 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut.  



Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau 

handal apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah stabil atau 

konsisten dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan handal apabila nilai 

croanbach alpha (α) lebih besar dari 0,6. Namun apabila nilai croanbach alpha 

lebih kecil 0,6 maka kuesioner dianggap kurang handal sehingga apabila 

dilakukan penelitian ulang terhadap variabel-variabel tersebut pada waktu dan 

dimensi yang bebeda, kesimpulannya akan berbeda (Ghozali, 2009). 

3.5 Uji Asumsi Klasik  

1. Uji Multikolinieritas  

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dlam suatu model 

regri ditemukan adanya korelasi atau hubungan yang signifikan antar variabel 

bebas. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel bebas (Ghozali, 2009). Multikolinearitas akan menyebabkan koefisien 

regresi bernilai kecil dan standar error regresi bernilai besar sehingga pengujian 

variabel bebas secara individu akan menjadi tidak signifkan.  

 Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan VIF (Variance Inflation Faktor). Apabila nilai VIF < 10 

mengindikasikan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas, sedangkan 

untuk nilai tolerance > 0,1 (10%) menunjukkan bahwa model regresi besabas dari 

multikolinearitas.  

 



Hipotesa yang digunakan dalam uji multikolinearitas adalah :  

Ho : Tidak ada Mulitkolinearitas 

Ha : Ada Multikolinearitas  

Dasar pengambilan keputusannya adalah :  

Jika VIF > 10 atau jika tolerance < 0,1 maka Ho ditolak dan Ha diterima.  

Jika VIF < 10 atau jika tolerance > 0,1 maka Ho diterima dan Ha ditolak.  

2. Uji Heterokedastisitas  

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan 

kepengamatan lain. Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009).  

3. Uji Normalitas  

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak 

dimana model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau 

mendekati normal. Salah satu cara untuk melihat distribusi normal adalah dengan 

melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari 

distribusi normal (Ghozali, 2009).  

1. Uji Autokolerasi  

 Uji Autokolerasi menggunakan pengujian Durbin Watson. Jika nilai 

Durbin-Watson yang dihasilkan antara DL/DU dan (4-DL)/(4-DU) maka tidak 

terjadi autokolerasi. 



2. Uji Linearitas 

 Uji Linearitas menggunakan pengujian Test for Linearity. Jika nilai sig. 

pada linearity lebih kecil dari 0,05 maka antara variabel bebas 

3.6 Analisis Regresi Linier  

Dengan melihat tujuan dan hipotesis penelitian, maka metode yang 

digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda, penggunaan model 

analisis ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh antara variabel 

bebas dan variabel terikat yaitu harga (X1) dan promosi (X2) terhadap keputusan 

pembelian (Y). Maka spesifikasi dalam penelitian tersebut menurut Suharsaputra 

(2012:98) : 

 Y=α+β1X1+β2X2+ε 

Keterangan : 

 

Y = Variabel Keputusan Pembelian 

α = Konstanta 

β1 = Koefisien Regresi Promosi 

β2 = Koefisien Regresi Harga 

X1 = Harga 

X2 = Promosi 

ε = Error 

 

 

3.7 Pengujian Hipotesis Penelitian  

A. Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t)  

 Menurut Kuncoro (2009:238), uji t memperlihatkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai sig. 

dengan 5%. Jika nilai signifikan dibawah 0,05 (5%), maka secara parsial atau 



individual variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, begitu 

juga sebaliknya. 

B. Uji Simultan (Uji F) 

Menurut Ghozali (2011:98), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau 

terikat. Jika Sig pada uji F kurang dari 0,05 maka seluruh variabel bebas secara 

simultan mempengaruhi variabel terikat. 

C. Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Menurut Nawari (2010:29), koefisien korelasi menunjukkan kekuatan 

hubungan fungsional anatara variabel bergantung dengan variabel penduganya. 

Nilai R berkisar antara -1 sampai dengan 1. Semakin mendekati -1 atau 1 

menunjukkan hubungan fungsional yang semakin kuat. Koefisien determinasi 

menyatakan proporsi keragaman pada variabel bergantung yang mampu 

dijelaskan oleh variabel penduganya. Nilai R
2 

berkisar antara 0 sampai 1, nilai R
2
 

yang semakin mendekati 1 menunjukkan pengaruh variabel penduga terhadap 

varibel bergantung yang semakin kuat. 

 

 

 

 



 


