
 
 

17 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat 

yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2010: 121). Sejauh ini terdapat 62 

orang konsumen. Konsumen yang diambil yaitu orang-orang yang sudah 

melakukan pembelian produk di sewamainanmurah.com dengan membeli 

hanya satu kali dari periode Februari 2013 sampai September 2014.  

 Sampel adalah bagian yang dianggap mampu mewakili populasi dan 

dianggap mampu untuk diteliti (Priadana dan Muis 2010: 103). Teknik 

pengambilan judgement sampling yang merupakan salah satu jenis metode 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2012: 81). Kriteria sampel penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a) Responden berusia > 17 tahun 

b) Responden merupakan konsumen akhir yang melakukan 

transaksi pembelian di sewamainanmurah.com dalam periode 

Februari 2013 hingga September 2014. 
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 Dari jumlah total populasi yang ada, akan ditarik sampel dengan 

rumus Slovin sebagai berikut: 

𝑛 = 1 +
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)!
 

Keterangan: 

n = jumlah sampel responen sewamainanmurah.com 

N = populasi pembeli produk sewamainanmurah.com 

e = tingkat error atau kesalahan yang diharapkan dalam penelitian ini 

menggunakan tingkat error 5% atau 0,05 

Berikut perhitungan sampel menggunakan rumus diatas: 

n = 1 +
62

1 + 62(0,05)!
 

  n = 54,6796537 =55 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara survei dan riset 

perpustakaan. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah :  
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3.2.1  Survei  

Peneliti menmbagikan 62 kuesioner secara langsung kepada sampel 

dan yang meresponden sebesar  88,7% dari 62 kuesioner. Data yang 

didapat dari hasil penyebaran angket kemudian akan dimasukkan ke dalam 

Microsoft Excel dan diolah menggunakan software SPSS versi 17.0. Hasil 

olahan data tersebut yang akan digunakan untuk mengetahui pengaruh 

harga dan promosi terhadap keputusan pembelian sewamaianmurah.com. 

3.2.2 Riset Perpustakaan 

Riset perpustakaan sebagai sumber informasi untuk mengumpulkan 

data serta memberikan sumber-sumber referensi yang berguna untuk 

menambahkan kelengkapan data.  

3.3 Definisi Operasional dan Indikator Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel-variabel yang Akan Diamati 

Harga (X1), dan Promosi (X2) sebagai variabel bebas dan Keputusan 

Pembelian (Y) sebagai variabel terikat merupakan variabel-variabel yang akan 

dipakai dalam penelitian ini.  
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Tabel 3.1 Indikator Variabel Penelitian 

Variabel Definisi Indikator 

Keputusan Pembelian Menurut Kotler dan Keller 
(2010: 240) keputusan 
pembelian merupakan hasil dari 
evaluasi yang dilakukan oleh 
konsumen terhadap produk-
produk yang tersedia dan dapat 
dipilihnya. 

• Keputusan pembelian berdasarkan 
rekomendasi dari orang lain 

• Keputusan pembelian kualitas produk 
dengan harapan konsumen 

Harga Menurut Kotler dan Armstrong 
(2010: 339) harga adalah jumlah 
yang ditagihkan atas suatu 
produk atau jasa. 

• Harga yang ditawarkan sesuai dengan 
keistimewaan produk 

• Perbandingan harga dengan pesaing 

• Harga produk memiliki value atau 
manfaat tersendiri bagi pembeli. 

Promosi Menurut Kotler dan Keller 
(2010: 266) promosi merupakan 
kumpulan alat-alat insentif yang 
sebagian besar berjangka 
pendek, yang dirancang untuk 
merangsang pembelian produk 
atau jasa tertentu dengan lebih 
besar oleh konsumen atau 
pedagang. 

• Pemanfaatan media sosial oleh 
perusahaan untuk berpromosi. 

• Promo diskon pada waktu-waktu 
khusus seperti Natal, Tahun Baru, 
dan Lebaran. 

• Kontak langsung antara penjual dan 
pelanggan, yaitu kontak langsung 
yang dilakukan oleh perusahaan 
untuk memberikan penawaran 
kepada pelanggan. 

• Promosi yang ditawarkan 
tersampaikan dengan cepat ke 
pelanggan, yaitu pemberitahuan 
kepada pelanggan tentang adanya 
promosi yang ditawarkan kepada 
pelanggan dengan cepat. 

Sumber: (Olahan Peneliti) 
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3.4 Uji Validitas dan Realibilitas 

3.4.1  Uji Validitas 

Uji validitas adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

mampu mengukur apa yang ingin diukur (Siregar 2011: 162). 

Validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi product moment, 

dengan dikatakan valid jika nilai signifikansi korelasi product moment 

< 0,05. 

3.4.2  Uji Reliabilitas 

Teknik yang digunakan untuk menguji keandalan kuesioner 

pada penelitian ini adalah metode Cronbach Alpha. Variabel dapat 

dikatakan reliabel apabila Alpha Cronbach > 0,6. (Sugiyono 2012: 

130) 

 

3.5 Analisis Data 

3.5.1  Analisis Regresi Linear Berganda 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

regresi linear berganda. Persamaan regresi linier yang digunakan 

dalam penelitian ini memiliki formula: 

Y = α + β1X1+β2X2+ε 
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Keterangan: 

Y: Variabel keputusan pembelian; α : Konstanta; β1 : Koefisien regresi 

harga; β2 : Koefisien regresi promosi; X1 : Variabel Harga; X2 : 

Variabel Promosi;    ε : error 

3.5.2 Uji F 

   Menurut Riduwan dan Sunarto (2011: 340) uji F digunakan 

untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel 

terikat secara simultan. Apabila nilai sig hitung F < 0,05, maka artinya 

variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

varibael terikat. 

3.5.3 Uji t 

Uji statistik t pada dasarnya bertujuan untuk mengukur apakah 

variabel bebas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel 

terikat. Variabel independen dikatakan memiliki pengaruh secara 

parsial jika nilai sig. berada di bawah 0,05. 

3.5.4 Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R2) 

Pengujian koefisien korelasi (R) menunjukkan tingkat keeratan 

hubungan variabel bebas dengan variabel terikatnya. Koefisien 
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determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

3.5.5 Korelasi Parsial 

Korelasi parsial berfungsi untuk melihat variabel bebas mana 

yang lebih kuat pengaruhnya terhadap variabel terikat. Nilai korelasi 

parsial yang semakin tinggi maka semakin besar juga pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

3.5.6 Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik dalam penelitian ini meliputi uji 

mutikolinieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan normalitas  

a. Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dan 

seberapa besar hubungan tersebut. Untuk mendeteksi masalah 

multikolinearitas, dapat menggunakan nilai Variance Inflation Facctor 

(VIF). Apabila nilai VIF yang diperolah < 10 maka tidak terjadi 

multikolinearitas. Sedangkan apabila nilai VIF > 10 maka dapat 

dikatakan terjadi multikolinearitas. (Wijaya 2011: 211) 
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b. Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menganalisis apakah 

dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual 

suatu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011: 139). Uji 

ini diuji dengan uji Glejser. Dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas 

(homogen) apabila nilai sig. di atas 0,05. 

c. Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah (hubungan) yang terjadi diantara 

anggota-anggota dari serangkaian yang tersusun dalam rangkaian 

waktu (pada time series data) atau yang dalam rangkaian ruang (pada 

cross section). Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada 

observasi yang menggunakan data time series. Konsekuensi adanya 

autokorelasi dalam suatu model regresi adalah varian sampel tidak 

dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai 

variabel independen tertentu serta estimasi yang telah dibuat menjadi 

tidak efisien. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan 

uji Durbin-Watson (Uji D-W). jika d lebih kecil dari dL atau lebih 

besar dari (4-dL) maka H0 ditolak, maka terdapat autokorelasi. Jika d 

terletak antara dU dan (4-dU), maka H0 diterima, sehingga dikatakan 

tidak terdapat autokorelasi. Apabila d terletak diantara dL dan dU atau 
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diantara (4-dU) dan (4-dL), dapat dikatakan tidak menghasilkan 

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

d. Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

sebuah model regresi, nilai residual memiliki distribusi secara normal 

(Ghozali, 2011: 160). Uji ini diuji menggunakan uji One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov. Nilai residual dikatakan memiliki distribusi 

normal apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) di atas 0,05. 

e. Liniearitas 

Menurut Santoso, Singgih (2014:353) menyatakan bahwa uji 

linieritas adalah asumsi yang menyatakan bahwa seharusnya hubungan 

antara satu variabel dependen dengan variabel independen bersifat 

linier. Dengan ketentuan jika nilai sig Linearity < 0,05 dan nilai sig 

Deviation from Linearity > 0,05, maka hubungan antara variabel X 

dengan Y adalah linear. 

 


