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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

 Atas dasar teori yang diungkapkan oleh Kuncoro (2009:123), populasi 

adalah suatu kelompok dari elemen penelitian, dimana elemen adalah unit terkecil 

yang merupakan sumber data yang diperlukan.  

 Dari data pelanggan produk B’Shoes mulai bulan Juli 2013 sampai Januari 

2014, tercatat 278 orang yang pernah membeli sepatu B’Shoes. Dasar dalam 

pengambilan populasi adalah orang – orang yang pernah berbelanja di B’Shoes 

minimal satu kali. 

Teknik sampling yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Simple 

Random Sampling. Menurut Sugiyono (2010) Simple random sampling adalah 

teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. 

Dengan demikian setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil 

memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili 

populasi. 

 Dari jumlah total populasi yang ada, akan digunakan rumus Slovin untuk 

mendapatkan jumlah sampel yang akan digunakan : 

𝑛 =
𝑁

1+ 𝑁(𝑒)! 

 Keterangan : 

 n : jumlah sample responden B’Shoes 

 N : populasi (populasi pembeli produk B’shoes) 
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e : tingkat error atau kesalahan yang diharapkan dalam penelitian ini                                       

menggunakan tingkat error sebesar 10% atau 0,1 

Berikut perhitungan sampel menggunakan rumus di atas: 

n = !"#
!!!"#(!,!)!

 

n = 74 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian menggunakan dua 

teknik yaitu: 

1. Survei 

Penulis akan menyebarkan angket kepada sampel penelitian sebanyak 74 

responden. Data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket kemudian 

dimasukkan ke dalam Microsoft Excel dan proses menggunakan program 

SPSS. Hasil proses pengolahan data tersebut nantinya akan digunakan 

untuk mengetahui pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan 

pembelian konsumen sepatu B’Shoes. 

2. Riset Perpustakaan  

Riset perpustakaan  sebagai sumber informasi untuk mengumpulkan data 

serta memberikan sumber-sumber referensi yang berguna untuk 

menambahkan kelengkapan data. 

3.3 Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas ini dilakukan untuk dapat mengetahui sejauh mana tingkat 

ketepatan sebuah instrumen yang digunakan dalam penelitian. Uji validitas ini 

dilakukan dengan metode Pearson Product Moment, dengan derajat kesalahan 
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yang ditoleransi sebesar 0,05. Hasil akan dianggap valid apabila nilai signifikan 

yang didapat dari tiap pertanyaan variabel <0,05 begitu juga sebaliknya.  

Uji Reabilitas ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penelitian 

dapat dipercaya (Priyatno, 2013). Selain itu menurut Kuncoro (2009:175), skala 

reabilitas dapat menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor. Pengujian 

akan dilakukan dengan menggunakan rumus koefisien Cronbach’s Alpha. Dimana 

jika nilainya yang di dapat >60% dan nilai Cronbach’s Alpha if Item Deleted lebih 

kecil daripada nilai Cronbach’s Alpha, maka alat ukur tersebut dapat dikatakan 

realibel.  

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua 

variabel, yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah harga (X1) dan promosi (X2), sedangkan variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian (Y). Berikut definisi variabel – 

variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini: 

1. Variabel Harga (X1) pada penelitian adalah persepsi konsumen terhadap 

harga sepatu B’Shoes dibandingkan dengan value yang didapatkan oleh 

konsumen pada perusahaan B’Shoes. 

Dengan Indikator harga menurut Monroe (dalam Sukotjo dan Radix, 2010) 

yaitu : 

a. Harga yang ditawarkan sesuai dengan produk yang akan dibeli. 
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b. Harga bersaing dengan produk sejenis yang ditawarkan oleh 

kompetitor. 

c. Harga produk terjangkau. 

2. Variabel Promosi (X2) pada penelitian ini adalah persepsi konsumen 

terhadap promosi sepatu B’Shoes, dimana konsumen dapat tertarik untuk 

membeli sepatu B’Shoes saat melihat promosi yang disampaikan oleh 

perusahaan B’Shoes. 

Indikator variabel promosi mengacu pada Kotler dan Keller (2010): 

a. Memberikan promo diskon pada saat tertentu (Tahun baru, natal 

atau lebaran) dan pembelian dengan jumlah besar. 

b. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi 

c. Kemudahan untuk kontak langsung antara penjual dan pelangan. 

d. promosi yang ditawarkan dapat tersampaikan dengan cepat ke 

pelanggan. 

3. Variabel Keputusan Pembelian (Y) pada penelitian ini adalah tahapan 

dimana konsumen telah memilih dan membeli sepatu B’Shoes, dengan 

melakukan pertimbangan variabel-variabel harga dan promosi.   

Indikator variabel keputusan pembelian menurut Kotler dan Keller (2009) 

adalah: 

a. Membeli produk berdasarkan harga. 

b. Membeli produk berdasarkan promosi. 

c. Konsumen bersedia untuk melakukan pembelian kembali. 
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3.4.2 Analisis Data 

a) Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi menggunakan Metode Pangkat Kuadrat Terkecil Biasa 

(OLS), adalah sebuah metode yang pertama kali diperkenalkan leh Carl Friedrich 

Gauss yaitu sebuah metode yang memperkirakan suatu garis regresi dengan jalan 

meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi garis tersebut. 

Tujuannya yaitu untuk memprediksi fungsi regresi populasi (FRP). Berdasarkan 

rumus dari Kuncoro (2009:236), maka persamaan regresi dalam penelitian ini 

adalah: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + ε 

Y   : Variabel dependen (keputusan pembelian)  

α    : Konstanta (nilai Y apabila X1, X2 = 0) 

X1  : Variabel independen (harga) 

X2  : Variabel independen (promosi) 

β1   : Koefisien regresi dari X1 (harga) 

β2   : Koefisien regresi dari X2 (promosi) 

ε    : Error 

b) Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual 

dapat berpengaruh terhadap variabel terikat. Karena itu, menurut Prisca 

(2011), jika nilai signifikansi t hitung lebih kecil dari 0,05 maka variabel 

independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. 

 



	   23	  

c) Uji F 

 Menurut Prisca (2011), uji F digunakan untuk melihat apakah variabel 

bebas memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel terikat. 

Untuk itu, jika nilai signifikansi F hitung lebih kecil dari 0,05 maka dapat ditarik 

kesimpulan variabel harga dan variabel promosi  berpengaruh signifikan secara 

simultan. 

d) Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik akan dilakukan dengan empat teknik, yaitu: 

1. Uji Normalitas : Uji ini digunakan untuk menguji data dari residual 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas akan dilakukan dengan 

menggunakan metode uji Kolmogorov-Smirnov dari Priyatno (2013). 

Priyatno (2013) juga menambahkan bahwa residual berdistribusi normal 

apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05. 

2. Uji Autokorelasi : Tujuan dari uji ini yaitu untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada 

periode sebelumnya (t-1) (Priyatno, 2013). Uji Autokorelasi ini akan 

menggunakan metode uji Durbin-Watson. Autokorelasi dinyatakan tidak 

terjadi apabila nilai Durbin-Watson berada antara 1,55 hingga 2,46 

(Mabun, 2010).  

 

	   Tabel 3.1 : Acuan Tabel Durbin Watson 
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3. Uji Heteroskedastisitas : Uji ini dilakukan untuk melihat sama atau 

tidaknya varians dari residual observasi satu dengan lainnya. Uji 

heteroskedastisitas akan dilakukan dengan menggunakan metode uji 

Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan variabel bebas 

(harga, promosi) terhadap nilai absolut residualnya.  Heteroskedastisias 

tidak terjadi apabila nilai signifikansi pada uji t dari variabel independen 

lebih besar dari 0,05 (Mabun,2010). 

4. Uji Multikolinearitas : Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi dengan variabel bebas. Pengujian ini 

dilakukan dengan mengacu pada Variance Inflation Factor (VIF) 

(Budianas, 2013). Analisis regresi dikatakan tidak terjadi gejala 

multikolinieritas jika nilai VIF lebih kecil dari 10. 

5. Uji Linearitas : Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan (Riduwan 

dan Sutanto, 2011). Untuk melakukan uji linearitas ini, digunakan test of 

linearity. Kriteria yang berlaku, jika nilai sig. pada linearity kurang dari 

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas dan variabel 

terikat terdapat hubungan yang linear serta nilai Sig. deviation from 

linearity lebih besar dari signifikansi (α) , maka regresi linear dapat 

dipergunakan untuk menjelaskan pengaruh antara variabel-variabel yang 

ada. 
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e) Analisis Korelasi Ganda dan Determinasi 

Nilai Koefisien Korelasi (R) menunjukkan tingkat keeratan hubungan 

variabel bebas dengan variabel terikat. Menurut Sugiyono dalam Prisca (2011), 

nilai dari R hendaknya berada di antara 0,00 dan 1,00. R yang bernilai 0,00 berarti 

bahwa variabel independen tidak memiliki hubungan dengan variabel dependen, 

sedangkan nilai R yang semakin mendekati nilai 1,00, maka semakin kuat 

hubungan yang terjalin anatara variabel independen dengan variabel dependen. 

Nilai Koefisien Determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variabel-variabel terikat. Menurut Sugiono dalam 

Prisca (2011) menjelaskan bahwa nilai R2 ada pada rentang antara 0,00 dan 1,00. 

Variabel bebas dapat dikatakan memliki pengaruh yang kuat terhadap variabel 

terikat apabila nilai (R2) mendekati satu. 


