
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif yang perolehan data 

didapatkan dengan kuesioner yang dianalisis secara statistik. Menurut Sugiyono 

(2015:12) penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang didasarkan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Artinya 

peneliti akan membagikan kuesioner untuk pengumpulan data pada penelitian ini 

dan akan mengolah data tersebut melalui program SPSS. 

3.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan objek penelitian yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari. Populasi yang ditetapkan adalah konsumen yang sudah pernah membeli 

produk di Snowy Station. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

populasi miliki (Sugiyono, 2015:149). Sampel dengan populasi sebanyak 90 orang 

selama dua semester terakhir terhitung dari bulan Januari 2017 sampai November 

2017. Tingkat kesalahan dalam penarikan sampel yang dikehendaki sebesar 5% 

sehingga hasil yang didapat sebanyak 73,46 atau sama dengan 74 responden untuk 



memenuhi jumlah minimum Slovin yang dikehendaki serta tingkat error semakin 

kecil. Peneliti menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

 

 

                          Sumber: (Umar, 2013:141) 

Keterangan : 

N: ukuran populasi 

n: ukuran sampel 

e: tingkat kesalahan 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah data langsung yang didapat dari para responden dan diolah peneliti melalui 

kuesioner. Responden  diberikan daftar pertanyaan tentang variabel-variabel yang 

memutuskan konsumen untuk membeli produk Snowy Station. Peneliti secara 

langsung memberikan kuesioner kepada konsumen setelah transaksi pembelian 

selesai dan meminta konsumen untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner tersebut. 

Menurut Sugiyono (2016:142) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden 

dan diminta untuk dijawab. Kuesioner pada penelitian ini menggunakan Skala Likert 

yang meminta responden untuk menjawab pada suatu pernyataan yang diberikan oleh 



peneliti dan responden diminta untuk memberikan jawaban di dalam kuesioner sesuai 

dengan : 

 

Tabel 3.1 Skala Likert 

Jawaban Skor 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 

Cukup Setuju (CS) 3 

Setuju (S) 4 

Sangat Setuju (SS) 5 

Sumber : data diolah, 2018 

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui data-

data internal perusahaan, studi kepustakaan dengan cara membaca dan mengambil 

informasi dari referensi-referensi yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian 

guna mendukung bahasan ataupun jabaran dari variabel-variabel dalam penelitian ini. 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

3.4.1 Tabel Definisi Operasional Variabel 

Variabel Indikator 

1. Event (X1) persepsi konsumen 

pada saat membeli produk saat 

pameran secara umum menurut 

(Kotler dan Keller, 2015:282) 

adalah acara dan kegiatan yang 

Menurut Katili et al. (2016) terdapat lima 

indikator yaitu : 

1. Kesesuaian acara dengan harapan. 

2. Kesesuaian tempat pelaksanaan event 



Lanjutan Tabel 3.4.1 Definisi Operasional Variabel 

 

dirancang perusahaan untuk 

membangun interaksi dengan 

konsumen  

3. Informasi yang ditawarkan lengkap 

dan jelas. 

4. Antusias pengunjung. 

5. Keterlibatan komunikasi lansung 

dengan event dan peserta. 

2. Online Marketing (X2) persepsi 

konsumen saat melihat instagram 

Snowy Station secara umum 

menurut (Kotler dan 

Keller,2015:282) dirancang untuk 

melibatkan konsumen yang secara 

langsung memperbaiki citra dan 

memperoleh penjualan produk.  

Indikator online marketing menurut 

Kotler dan Keller (2015:596) 

adalah: 

1. Kaya akan informasi produk / 

perusahaan 

2. Respon interaktif antara penjual dan 

konsumen. 

3. Informasi up to date. 

 

3. Personal Selling (X3) persepsi 

konsumen pada saat mendapatkan 

pelayanan dari Snowy Station 

secara umum menurut 

(Musdedi:2015) yaitu proses 

komunikasi secara langsung 

dengan konsumen potensial 

dalam bentuk presentasi produk, 

menjawab pertanyaan, dan 

mendapat penjualan. 

Indikator personal selling menurut 

Mudsdedi (2015:4) adalah : 

1. Penampilan penjual yang baik 

2. Penjual menguasai informasi 

perusahaan 

3. Kemampuan dalam menjelaskan 

produk memuaskan 

4. Keputusan Pembelian (Y) 

persepsi konsumen saat 

memutuskan untuk membeli 

secara umum menurut 

(Musdedi:2015) akan membeli 

produk adalah tindakan dari 

konsumen untuk memutuskan 

membeli atau tidak terhadap 

produk  

Indikator keputusan pembelian 

(Musdedi,2015:4) yaitu : 

1. Kebutuhan dan keinginan akan suatu 

produk 

2. Kemantapan akan kualitas suatu produk 

3. Keputusan pembelian ulang 

4. Rekomendasi produk ke orang lain 

Sumber : data diolah, 2018 

3.5  Validitas dan Reliabiltas  

3.5.1  Validitas  



 Uji validitas item merupakan uji instrumen data untuk mengetahui seberapa 

cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Pada penelitian ini, 

peneliti mengukur validitas dengan alat ukur Pearson Correlation, dengan batas 

toleransi α = 0,05 atau tingkat signifikan yang diperoleh < 0,05 maka dianggap valid 

dan sebaliknya (Priyatno, 2014:51) 

3.5.2  Reliabilitas 

 Uji reliabiltas dilakukan dengan menggunakan rumus Cronbach Alpha dengan 

ketentuan apabila Cronbach Alpha > 0,6, maka pertanyaan tersebut tidak reliabel. 

Variabel dapat dikatakan reliabel apabila Cronbach Alpha > 0,6. 

 

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Metode Analisis Regresi Linear Berganda 

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda 

untuk proses analisis data. Walujo dan Subijantoro (2015:124)  mengemukakan 

bahwa analisis regresi linear berganda adalah suatu metode untuk mempelajari 

fenomena yang mencakup lebih dari dua variabel termasuk variabel tidak bebasnya 

(Y). persamaan regresi linear berganda dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Y1 = α+ β
0
+ β

1
X1 + β

2
X2 + β3X3 + e 

Keterangan : 

Y : Variabel keputusan pembelian 



β0 : Konstanta 

β1 : Koefisien regresi variabel Event  

X1 : Variabel Event  

β2 : Koefisien regresi variabel Online Marketing 

X2 : Variabel Online Marketing 

Β3 : Koefisien regresi variabel Personal Selling 

X3 : Personal Selling 

e : Residual (variabel bebas lain selain yang ada di dalam penelitian ini 

 

 

 

 

3.7 Uji Hipotesis 

3.7.1 Uji Kelayakan Model (Uji F) 

Tujuan dari uji F ini adalah menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-

sama terhadap variabel terikat.  Jika nilai sig. ≤ 0.05 maka variabel bebas 

berpengaruh simultan terhadap variabel terikat. Riduwan dan Sunarto (2013:340).  

3.7.2 Uji Parsial (Uji t) 

Menurut Riduwan dan Sunarto (2013:340) uji t digunakan untuk menguji 

pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Adapun kriteria 

keputusan dari uji ini adalah jika t > 0.05 maka variabel bebas tidak berpengaruh sig. 



terhadap variabel terikat. Sedangkan jika t ≤ 0.05 maka variabel bebas memiliki 

pengaruh sig. terhadap variabel terikat. 

3.7.3 Analisis Koefisiensi Determinasi (R
2
) 

R adalah korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel 

independen terhadap variabel dependen. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, semakin 

mendekati angka 1 maka hubungan semakin erat dan sebaliknya Priyatno  

(2014:155). Koefisien determinasi (R
2
) merupakan kuadrat dari korelasi berganda. 

3.8 Uji Asumsi Klasik 

3.8.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali dan Ratmono (2013:165) bertujuan untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi, residual mempunyai distribusi normal. Untuk menguji 

apakah residual berdistribusi normal, digunakan uji Kolgorov-Smirnov. Jika nilai 

signifikan ≥ 0,05, maka residual berdistribusi normal. Uji normalitasdipergunakan 

untuk menguji nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi dikatakan 

normal atau tidak Priyatno (2014). Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-

Smirnov dengan dasar pengambilan keputusan : 

1. Jika nilai  sig. ≥ 0.05 maka residual berdistribusi normal. 

2. Jika nilai  sig. < 0.05 maka residual tidak berdistribusi normal. 

3.8.2 Uji Multikolinearitas 

Untuk mengetahui keberadaan ada tidaknya multikolinearitas didalam regresi 

dapat dilihat dari : (1) Nilai tolerance dan lawannya (2) Variance inflantion factor 

(VIF < 10 atau 1-10), maka tidak terjadi multikolinearitas (Sujarweni, 2014:185). 



Menurut Priyatno (2014:164) mengatakan multikolinieritas adalah antar variabel 

independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linier yang 

sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan satu). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi multikolinieritas. Untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolinieritas, maka digunakan nilai VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai 

VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinieritas.  

3.8.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi variabel 

pengganggu dengan variabel sebelumnya dalam suatu periode. Uji autokorelasi 

dengan menggunakan nilai Durbin Watson. Tidak terjadi autokorelasi apabila nilai 

dU < d hitung < 4-dU. Nilai Durbin didapat pada tabel Durbin Watson (k, n) dimana 

k adalah jumlah variabel independen (variabel bebas). Metode pengujian 

menggunakan uji Durbin Watson (DW test) dengan pengambilan keputusan sebagai 

berikut.  

a. DU < DW < 4-DU maka H0diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi 

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

c. DL <DW  < DU atau 4-DU < DW < 4-DL, artinya tidak ada kepastian 

atau kesimpulan yang pasti.  

3.8.4 Uji Heteroskedastisitas 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan 

menggunakan uji Glejser dengan melihat nilai signifikansi antar variabel bebas > 

0.05 Priyatno (2014).Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada 



tidaknya kesamaan varian dari residual model regresi (Priyatno, 2014:83). Uji 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glejser 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 

heteroskedastisitas.  

3.8.5 Uji Linieritas 

Menurut Priyatno (2014) uji linearitas digunakan untuk menguji hubungan 

yang linier atau tidak antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

Pengujian menggunakan test of linearity, jika nilai Sig. lebih besar atau sama dengan 

0,05 maka terdapat hubungan yang linier antara variabel X dan Y. 

 


