
 18 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif yang bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh antara Product (X1), Price (X2), Place (X3), dan 

Promotion (X4) terhadap keputusan pembelian (Y) Penelitian deskriptif 

merupakan pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan 

mengenai status terakhir dari subjek penelitian (Kuncoro, 2013:12) 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2014:148) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah  

konsumen sambel sempel di Surabaya berjumlah 185 orang. 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2014:149). Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Purposive sampling dipilih karena populasi pada 

penelitian yang telah diketahui dan diharapkan dengan penggunaanya dapat 
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menghindari terjadinya bias pada hasil penelitian ini. Adapun pertimbangan dalam 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pria dan Wanita berusia 18 – 40 Tahun. 

2. Pelanggan yang melakukan pembelian minimal 1 kali dalam 2 minggu 

Ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Slovin (Umar, 2011:78) dari total populasi yang berjumlah 185 orang. 

n= 
N 

1 + N e
2
 

 

Keterangan : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya 10% 

Dari perhitungan menggunakan rumus Slovin, makan ditemukan nilai 

sampel berjumlah 65 responden 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik 

dari individu seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian  kuesioner yang 

biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 2011:42). Di dalam penelitian ilmiah, ada 

beberapa teknik pengumpulan data beserta masing-masing perangkat pengumpul 
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datanya yaitu: (1) Angket, (2) Wawancara, (3) Observasi, (4) Tes. (Umar, 

2011:49-52).  

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya 

dalam bentuk tabel atau diagram (Umar, 2011:42). Menurut Rangkuti (2011:26), 

data sekunder dibagi menjadi dua sumber, yaitu sumber internal dan sumber 

eksternal. 

Sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa jawaban dari 

responden yang telah mengisi kuesioner yang dibagikan. 

2. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data internal yang 

berasal dari data produk sambel sempel dan data eksternal yang didapat dari 

buku, internet, dan jurnal. 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel  

1. Bauran Pemasaran 

Alat bauran pemasaran terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi 

(Kotler dan Amstrong, 2011:52). 

a. Product  (X1) 

Produk berarti kombinasi barang dan jasa perusahaan menawarkan 

kepada target pasar. Produk diukur dari beberapa indikator yang 

mengacu pada Kotler danArmstrong (2011:52): 
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- Kualitas, akan mengukur kualitas produk sambel   

- Desaing Packaging, menunjukkan kemasan sambel yang dijual 

- Keragaman, variasi tingkat kepedasan sambel yang diproduksi   

b. Price (X2) 

Price atau harga adalah jumlah uang pelanggan harus membayar untuk 

mendapatkan produk. Harga dalam penelitian ini diukur melalui 

beberapa indikator yang mengacu pada Kotler dan Armstrong 

(2011:52): 

- Harga produk, mengukur kesesuaian harga   

- Penawaran diskon, promo harga sambel 

c. Place (X3) 

Place merupakan tempat kegiatan perusahaan yang membuat produk 

termasuk bagi sasaran konsumen. Tempat dalam penelitian ini memiliki 

beberapa indikator yang mengacu pada Kotler danArmstrong 

(2011:52): 

- Penempatan produk, tata letak penempatan di etalase 

- Memiliki safety stock, dimana kemudahan untuk memiliki 

d. Promotion (X4) 

Promosi berarti aktivitas yang mengkomunikasikan manfaat produk dan 

membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Promosi diukur 

melalui beberapa indikator yang mengacu pada Kotler dan Amstrong 

(2011:52) yaitu: 

- Iklan , iklan yang disajikan oleh produsen  
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- Penjualan langsung, penjualan yang dilakukan oleh perusahaan  

2. Keputusan Pembelian (Y) 

Keputusan pembelian merupakan tahap selanjutnya setelah adanya niat 

atau keinginan membeli (Morissan, 2010:111). Keputusan pembelian 

dalam penelitian ini diukur melalui beberapa indikator yang mengacu pada 

Engel et al (2009:130), yaitu: 

a. Needed Oriented, yaitu melakukan pembelian karena sesuai dengan 

yang dibutuhkan. 

b. Time and Money Oriented, yaitu melakukan pembelian karena adanya 

informasi berkaitan dengan lamanya waktu dan jumlah uang yang 

tersedia untuk membeli. 

c. Information Oriented, yaitu melakukan pembelian karena mendapat 

informasi dari orang lain bahwa produk tersebut berkualitas. 

d. Repeat Order, yaitu melakukan pembelian kembali pada produk yang 

sama. 

Responden diminta mengisi pernyataan dalam skala ordinal berbentuk 

verbal dalam jumlah kategori yang netral atau memasukkan kategori tidak tahu. 

Dalam Skala pengukuran data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan 

skala Likert yang merupakan skala pengukuran yang menyatakan jarak yang 

diukur dengan menggunakan konsep jarak atau interval yang sama (equality 

interval) (Sekaran, 2011:31).  

Skala Likert atau disebut juga summated rating scale. Skala Likert ini 

seringkali digunakan karena skala Likert memberikan kemudahan dalam 
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mengekspresikan perasaan mereka terhadap suatu pernyataan. Pertanyaan yang 

diberikan berjenjang, mulai dari tingkat terendah sampai tertinggi.  

Jumlah pilihan jawabannya bisa tiga, lima, tujuh, sembilan, dan 

seterusnya, yang jelas harus ganjil. Skala Likert dalam penelitian ini 

menggunakan lima angka penilaian sebagai pilihan jawabannya yang mana angka 

1 menunjukkan jenjang jawaban terendah dan angka 5 menunjukkan jenjang 

jawaban tertinggi. (Sekaran, 2011:32) 

Penilaian tersebut dihitung sebagai berikut :  

b. Sangat tidak setuju  = 1 

c. Tidak setuju   = 2 

d. Cukup setuju  = 3 

e. Setuju   = 4 

f. Sangat setuju   = 5 

 

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menguji ketepatan sebuah alat ukur yang 

dalam penelitian ini adalah kuesioner. Uji validitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji Korelasi Pearson (pearson correlation), dengan ketentuan bila 

nilai sig. pearson correlation setiap butir pernyataan kurang dari 0,05, maka 

pernyataan dianggap valid (Ghozali, 2009: 42). 
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3.5.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah sebuah alat ukur yang digunakan konsisten dan 

dapat memberikan informasi yang tetap apabila digunakan secara berulang. 

Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas akan menggunakan Cronbach Alpha. 

Jika nilai Cronbach Alpha > 60% maka pertanyaan/ indikator dikatakan reliable 

(Ghozali, 2009:42). 

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Metode penelitian yang akan digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda. Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel independen terhadap variabel dependen, dimana variabel independen 

terdiri dari dua atau lebih (Sugiyono, 2010:277). Formulasi regresi berganda 

adalah: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ε 

 

Dimana: 

Y    : Keputusan Pembelian 

α       : Konstanta 

β1, β2, β3, β3   : Koefisien regresi 

X1    : Product 

X2    : Price 

X3   : Place 

X4   : Promotion 

ε   : Residual 
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3.6.2 Pengujian Hipotesis 

1. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Kuncoro, 

2013:245). 

1. Hipotesis 

H0 :  Seluruh variabel bebas tidak berpengaruh signifikan secara simultan 

terhadap variabel terikat 

H1 :  Seluruh variabel berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

variabel terikat 

2. Menetapkan besarnya nilai level of significance (α) yaitu sebesar 0,05. 

3. Pengambilan Keputusan (dengan nilai signifikansi) 

a. Jika nilai signifikansi > dari pada 0,05, maka H0 diterima dan H1 

ditolak  

b. Jika nilai signifikansi < daripada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 

diterima. 

2. Uji t 

Uji t digunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel bebas secara 

individual terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2013:244). 

1. Hipotesis 

H0 :  Seluruh variabel bebas tidak berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap variabel terikat 
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H1 :  Seluruh variabel berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

variabel terikat 

2. Menetapkan besarnya nilai level of significance (α) yaitu sebesar 0,05. 

3. Pengambilan Keputusan (dengan nilai signifikansi) 

c. Jika nilai signifikansi > dari pada 0,05, maka H0 diterima dan H1 

ditolak  

d. Jika nilai signifikansi < daripada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 

diterima. 

3.6.3 Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien determinasi (R²) 

Koefisien korelasi berganda (R) adalah tingkat keeratan hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat yang bernilai diantara 0-1. Apabila R 

mendekati 1 maka dapat dikatakan bahwa memiliki hubungan yang sangat erat, 

dan sebaliknya.  Sedangkan Koefisien determinasi (R²) adalah mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai 

koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Kuncoro, 2013:246). 

 

3.6.4 Pengujian Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis 

regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini 
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terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, 

multikolinieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan linieritas 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji data variabel bebas dan data 

variabel terikat pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi 

normal atau tidak normal (Sunyoto, 2009:84). Uji yang digunakan adalah uji 

Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan jika nilai sig pada Kolmogorov-Smirnov 

> 0.05, maka dikatakan normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas diterapkan untuk analisis regresi berganda yang 

terdiri atas dua atau lebih varaibel bebas, dimana akan diukur tingkat keeratan 

pengaruh antar variabel bebas (Sunyoto, 2009:79). Uji multikolinearitas 

menggunakan variabel inflation factor (VIF) dengan syarat VIF < 10, maka dapat 

dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari observasi yang satu 

dengan observasi yang lain (Sunyoto, 2009:82). Uji heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan menggunakan uji Glejser dengan ketentuan nilai probabilitas 

(sig) > dari 0,05, maka tidak  terjadi heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Menurut Sunyoto (2009:91), persamaan regresi yang baik adalah yang 

tidak memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi, maka persamaan 
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tersebut menjadi tidak layak dipakai prediksi. Metode pengujian yang digunakan 

adalah dengan uji Durbin-Watson (uji D-W). Jika d lebih kecil dari dL atau lebih 

besar dari (4-dl), maka H0 ditolak dan terdapat autokorelasi. Jika d terletak antara 

dU dan (4-dU), maka H0 diterima dan tidak terdapat autokorelasi. Apabila d 

terletak di antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka dikatakan 

tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (Priyanto, 2012:59). 

5. Uji Linieritas 

Uji linieritas adalah asumsi yang menyatakan bahwa seharusnya hubungan 

antara satu variabel dependen dengan variabel independen bersifat linier. Dengan 

ketentuan, nilai sig. Linearity < 0,05 maka hubungan antara variabel X dan Y 

adalah linier. (Santoso dan Singgih, 2014:353) 

 

 

 

 

 


