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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada 

suatu wilayah dan mememuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah 

penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan 

diteliti (Martono dan Nanang, 2011:74). Populasi penelitian adalah mahasiswa 

Universitas Ciputra Surabaya yang menjadi konsumen produk PAPIONE 

sejumlah 114 orang. 

3.1.2 Sampel Penelitian 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti. Jumlah sampel dari penelitian ini adalah 88.7 

dibulatkan menjadi 89 orang. Angka ini diperoleh menggunakan rumus Slovin 

(Sangadji dan Sopiah, 2010:189) sebagai berikut: 

𝑛 = !
!!!"!

  

Keterangan : 

n = Sampel minimal 

N = Total populasi 

e = Margin of error 

Dengan tingkat margin of error 5%, maka jumlah sampel yang akan 

diambil adalah:  

𝑛 =
114

1+ 114  𝑥  0.05! =   
114

1+ 0.285 =
114
1.285 = 88.7 
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Teknik penarikan sampel dengan menggunakan random sampling. 

Seperti yang dikatakan oleh Graziano dan Raulin (2010:184) menjelaskan: 

“Random sampling from a population involves drawing the sample so that (1) 

every member of the population has an equal chance of being selected, and (2) the 

selections do not affect each other, but instead are independent.”. Random 

sampling dari populasi menjadikan setiap sampel (1) dalam seluruh anggota 

populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, dan (2) pemilihan tidak 

mempengaruhi satu dengan yang lainnya, namun saling berdiri sendiri. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung 

dari sumber pertama (Sangadji dan Sopiah, 2010:190). Data primer dikumpulkan 

oleh peneliti dengan menggunakan kuesioner. 

b. Data Sekunder 

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-tabel atau diagram-diagram (Umar, 2011:42). Data sekunder 

pada penelitian ini adalah laporan penjualan produk dan daftar konsumen 

mahasiswa Universitas Ciputra. 
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3.2.2 Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengambilan data dengan 

mengumpulkan jawaban kuesioner dari responden dan di periksa kelengkapan 

pengisian. Setelah memenuhi ketentuan, maka kuesioner dikumpulkan untuk 

ditabulasikan dalam program excel. 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
Variabel Definisi Operasional Indikator 

Keputusan Pembelian 
(Assauri, 2004:79 
dalam Sinambo dan 
Trang, 2015:302). 

Keputusan pembelian 
merupakan suatu proses 
pengambilan keputusan akan 
pembelian produk 
PAPIONE. 

1. Produk mengandung buah merah 
mendorong konsumen untuk membeli 
produk PAPIONE. 

2. Kebutuhan akan makanan ringan 
mendorong konsumen untuk membeli 
produk PAPIONE. 

3. Persepsi yang baik mengenai produk 
PAPIONE mendorong konsumen untuk 
membeli. 

4. Rekomendasi dari teman mendorong 
konsumen untuk membeli produk 
PAPIONE. 

5. Informasi yang lengkap mengenai 
manfaat produk PAPIONE mendorong 
konsumen untuk membeli. 

Produk (Setiyaningrum 
et al.,2015:87). 

Produk adalah kualitas 
cookies dan sirop yang 
mengandung buah merah 
PAPIONE. 

1. Produk PAPIONE bertahan lama. 
2. Produk PAPIONE memiliki rasa yang 

enak. 
3. Produk PAPIONE memiliki bentuk 

yang menarik. 
4. Design kemasan PAPIONE mudah 

digunakan. 

Harga (Setiyaningrum 
et al.,2015:128). 

Harga adalah strategi 
penetapan harga untuk 
produk PAPIONE. 

1. Harga produk PAPIONE terjangkau. 
2. Harga produk PAPIONE sesuai dengan 

kualitas. 
3. Harga produk PAPIONE kompetitif. 
4. Harga yang terjangkau meningkatkan 

minat untuk membeli. 

Distribusi (Bowersox 
dan Cooper, 1992 
dalam Setiyaningrum 
et al., 2015:158). 

Saluran distribusi dijelaskan 
sebagai sebuah entitas yang 
terlibat dalam pemindahan 
barang dari produsen hingga 
ke konsumen. 

1. Produk PAPIONE sampai di tangan 
konsumen tepat waktu. 

2. Produk PAPIONE mudah ditemukan. 
3. Kemudahan menemukan produk 

PAPIONE meningkatkan minat untuk 
membeli. 
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Promosi (Kinnear dan 
Kenneth, 1990 dalam 
Setiyaningrum et al., 
2015:233). 

Promosi dijelaskan sebagai 
sebuah mekanisme 
komunikasi pemasaran 
produk PAPIONE yang 
berguna untuk menarik 
perhatian konsumen. 

1. Media sosial PAPIONE memiliki 
content yang menarik. 

2. Media sosial PAPIONE cukup 
informatif. 

3. Konsumen mengetahui produk 
PAPIONE melalui media sosial. 

4. Konsumen mengetahui produk 
PAPIONE melalui referensi teman. 

5. Konsumen mengetahui porduk 
PAPIONE melalui pameran. 

6. Promosi yang dilakukan PAPIONE 
meningkatkan minat untuk membeli. 

Sumber : Data diolah  

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

3.4.1 Validitas 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2010:160) validitas menunjuk pada sejauh 

mana suatu alat mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Sekaran dan 

Bougie (2013:225) menjelaskan: “Validity is a test about how well an instrument 

that is developed measures the particular concept it is intended to measure.” yang 

menjelaskan bahwa validitas adalah sebuah alat uji untuk mengetahui seberapa 

baik sebuah alat ukur mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk menguji 

validitas menggunakan alat ukur pearson correlation antara indikator dan total 

indikator. Hasil pengujian dikatakan valid apabila tingkat sig. pearson correlation 

≤ 0,05. 

3.4.2 Reliabilitas 

Menurut Kuncoro (2013:181) reliabilitas menunjukan sejauh mana 

pengukuran tersebut tanpa bias (bebas kesalahan). Selain itu, Sekaran dan Bougie 

(2013:228) menyatakan: “The reability of a measure indicates the extend to which 

it is without bias (error free) and hence ensures consistent measurement across 

time and across the various items in the instrument.” yang menjelaskan bahwa 
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reabilitas dalam suatu pengurukuran menunjukan seberapa jauh pengururan tanpa 

bias/ bebas kesalahan dan memastikan bahwa hasil pengukuran konsisten 

sepanjang waktu untuk segala variabel didalamnya. Untuk mengukur reliabilitas 

menggunakan alat ukur cronbach alpha. Pernyataan dikatakan reliable apabila 

nilai cronbach alpha 0,70. 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah analisis yang dilakukan 

apabila data pengamatan tidak hanya disebabkan oleh satu variabel, melainkan 

oleh beberapa atau bahkan banyak variabel (Umar, 2011:126). Bentuk dari 

persamaan regresi linier berdanda dalam penelitian ini : 

Y =   𝛽! + 𝛽!𝑋! + 𝛽!𝑋! + 𝛽!𝑋! + 𝛽!𝑋! + 𝜖 

Keterangan: 

Y : Variabel keputusan pembelian 

𝛽! : Konstanta 

X1 : Variabel produk 

𝛽! : Koefisien regresi variabel produk 

X2 : Variabel harga 

𝛽! : Koefisien regresi variabel harga 

X3 : Variabel promosi 

𝛽! : Koefisien regresi variabel promosi 

X4 : Variabel distribusi 
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𝛽! : Koefisien regresi variabel promosi 

𝜖 : Error (tingkat kesalahan) 

3.5.2 Pengujian Penelitian 

3.5.2.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh signifikan secara simultan 

variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi uji F > 

0,05 maka semua variabel independen (X) tidak memiliki pengaruh yang simultan 

terhadap variabel dependen (Y). Jika nilai signifikansi uji F ≤ 0,05 maka variabel 

independen (X) memiliki pengaruh yg simultan terhadap variabel dependen (Y). 

3.5.2.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t) 

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh signifikan secara parsial variabel 

independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi uji t > 0,05 

maka semua variabel independen (X) tidak memiliki pengaruh signifikan secara 

individual terhadap variabel dependen (Y). Apabila nilai signifikansi uji t ≤ 0,05 

maka setiap variabel independen (X) memiliki pengaruh signifikan secara 

individual terhadap variabel dependen (Y). 

3.5.2.3 Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui hubungan atau 

korelasi antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Nilai R 

bergerak dari -1,00 hingga +1,00. Jika nilai R semakin mendekati -1, artinya 

hubungan variabel bebas dengan variabel terikat semakin kuat dan bernilai 

negatif. Jika nilai R semakin mendekati +1, artinya hubungan variabel bebas dan 

variabel terikat semakin kuat dan bernilai positif. 



	   26 

Uji koefisien determinasi menunjukan kemampuan variabel bebas dalam 

menimbulkan keberadaan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berada pada 

rentang 0 dan 1. Nilai R2 yang mendekati 0 berarti kemampuan variabel bebas 

dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas.  

3.5.2.4 Korelasi Parsial 

Analisis korelasi parsial digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

dua variabel dimana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dikendalikan 

atau dibuat tetap. Nilai korelasi (R) berkisar antara -1,00 sampai +1,00. Apabila 

semakin mendekati -1,00 atau +1,00 berarti hubungan variabel semakin kuat, 

sedangkan jika mendekati angka 0 berati hubungan variabel semakin lemah. Nilai 

positif menunjukan hubungan searah, sedangkan nilai negatif menjelaskan 

hubungan berlawan arah. 

3.5.2.5 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual (error) 

berdistribusi normal. Asumsi regresi yang harus dipenuhi adalah mempunyai 

residual yang berdistribusi normal. Uji kenormalan data dapat dilakukan dengan 

Uji Kolmogorov-Smirnov. Residual dapat dikatakan berdistribusi normal apabila 

tingkat signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov > 0,05. 

b. Uji Multikolinearitas 

Menurut Umar (2011:177) uji multikolinearitas digunakan untuk 

mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen. Jika antar variabel independen ditemukan adanya korelasi, maka ada 
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masalah multikolinearitas yang harus diatasi. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF < 10 maka tidak 

terjadi multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam 

sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan lainnya (Umar, 2011:179). Model yang baik adalah 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian menggunakan uji Glejser yaitu 

meregresikan antara variabel bebas dengan absolut residual. Jika nilai signifikansi 

uji t > 0,05 maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.  

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara 

residual pada periode t dengan residual pada periode (t-1) sebelumnya. Pengujian 

menggunakan uji Durbin-Watson, jika nilai durbin-watson berada diantara du dan 

(4-du) maka tidak terjadi autokorelasi. 

e. Uji Linearitas 

Uji linearitas antara variabel bebas dan variabel terikat dilakukan dengan 

menggunakan uji linearitas dengan ketentuan jika nilai sig. from linearity > 0,05 

berarti hubungan tidak linier. Jika nilai sig.  from linearity < 0,05 maka hubungan 

yang terjadi diantara variabel yang diuji adalah linier. 


