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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian  

3.1.1 Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012:119) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang melakukan pembelian 

ulang terhadap produk Esus selama periode Agustus 2015 hingga Juli 2016. Jumlah 

populasi tidak diketahui secara pasti, dikarenakan Esus sempat mengikuti bazaar 

maka terdapat konsumen yang tidak terdata yang melakukan repeat order. 

3.1.2 Sampel Penelitian  

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2012:73). Sehingga dapat diketahui bahwa sampel 

merupakan bagian dari populasi yang dianggap mampu mewakili populasi 

penelitian. Menurut en.globalstatistik.com jumlah sampel yang tidak diketahui 

populasinya dapat menggunakan rumus:  

𝑛 = (
Zα/2  .  𝜎

ε
) 

𝑛 = (
1.96 .  25

0.05
) = 96,4 ≈ 96 sampel 

Keterangan: 

n  = Ukuran sampel 

Zα/2 = Mengacu pada tingkat kepercayaan 95% yang nilai z yang diperoleh dari 

tabel distribusi normal standar diperoleh 1,96 



15 

 

σ = Standar deviasi 

ε = Nilai error yang dapat ditolerir 

 Nilai error untuk penelitian ini adalah 5%.  Sehingga jumlah sampel 

penelitian ini yaitu sebanyak 96 orang. 

3.1.3  Teknik Pengambilan Sampel  

Sampel yang digunakan ialah nonprobability sampling dengan 

menggunakan teknik purposive (judgmental) sampling. Menurut Kuncoro 

(2013:138), purposive (judgmental) sampling merupakan pemilihan sampel 

berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang 

disesuaikan dengan maksud penelitian. Karakteristik yang dimaksud ialah 

konsumen yang telah melakukan pembelian ulang terhadap produk Esus selama 

periode Agustus 2015 hingga Juli 2016. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh dari kuesioner yang disebarkan. Data sekunder internal diperoleh 

dari catatan internal perusahaan dan laporan omzet dari perusahaan. Dan data 

sekunder eksternal diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu melalui jurnal, buku, dan 

internet. 

3.2.2 Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data ini diperoleh dengan mengumpulkan jawaban-

jawaban dari kuesioner yang disebarkan kepada 96 responden. 
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3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

3.3.1 Definisi Operasional 

Definisi Operasional Variabel dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

VARIABEL INDIKATOR OPERASIONAL 

Kualitas Layanan 

(Variabel bebas / X1) 

 

 

Adalah tindakan yang 

ditawarkan oleh Esus 

dalam memenuhi 

keinginan konsumen 

Berdasarkan pandangan Tjiptono 

(2012:174) 

- Bukti Fisik (tangible) 

- Kehandalan (realibility) 

- Daya Tanggap (responsiveness) 

- Jaminan (insurance) 

- Empati (empathy) 

 Karyawan Esus berpenampilan rapi 

(tangible) 

 Karyawan Esus menyajikan produk Esus 

sesuai dengan menu yang tertera pada 

banner di stand Esus (realibility) 

 Karyawan Esus merespon keinginan 

konsumen dengan cepat (responsiveness) 

 Karyawan Esus merespon keinginan 

konsumen dengan akurat 

(responsiveness) 

 Karyawan Esus memberi pelayanan pada 

konsumen dengan ramah (assurance) 

 Karyawan Esus memberi pelayanan pada 

konsumen dengan sopan untuk 

menumbuhkan kepercayaan konsumen 

(assurance) 

 Karyawan Esus menunjukkan perhatian 

pada konsumen saat memberi pelayanan 

(empathy) 

Promosi  

(Variabel bebas / X2) 

 

Adalah aktivitas 

pemasaran yang 

dilakukan oleh Esus 

guna mendorong 

konsumen untuk 

membeli produk. 

 

 

Berdasarkan pandangan Tjiptono, 

(dalam Hersona et al., 2013:1150) 

- Personal selling 

- Periklanan 

- Promosi Penjualan 

- Hubungan Masyarakat 

- Pemasaran Langsung 

 

 

 

*Hubungan Masyarakat tidak 

termasuk dalam operasional Esus 

dikarenakan perusahaan Esus belum 

menerapkan hubungan masyarakat. 

 Personal selling yang dilakukan Esus 

mampu memberikan informasi yang 

dibutuhkan konsumen 

 Personal selling yang dilakukan Esus 

mampu menarik konsumen untuk 

mencoba produk Esus 

 Brosur Esus menarik secara visual 

bagi konsumen 

 Konsumen tertarik membeli produk 

Esus karena adanya promosi diskon 

atau penambahan topping pada 

waktu-waktu tertentu 

 Konsumen mengetahui adanya 

promosi Esus melalui media sosial 

Keputusan Konsumen 

(Variabel terikat / Y) 

 

Adalah proses 

penentuan konsumen 

untuk memilih produk 

dari dua atau lebih 

alternatif yang 

ditawarkan oleh Esus. 

Berdasarkan pandangan Widowati 

dan Purwanto (2014:71) 

- Proses belanja sesuai dengan 

harapan konsumen 

- Keinginan membeli kembali 

- Merekomendasikan kepada 

orang lain 

 Produk Esus yang diterima sesuai 

dengan kesan yang dimiliki oleh 

konsumen Esus 

 Konsumen melakukan pembelian 

ulang (repeat order) terhadap produk 

Esus dikarenakan kesesuaian kesan 

produk terhadap produk yang diterima 

 Konsumen Esus merekomendasikan 

produk ke orang lain 

 

Sumber: Data Diolah 
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3.3.2 Pengukuran Variabel 

Untuk mengukur pembobotan nilai kuesioner, skala yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2012:136). Skala likert digunakan untuk mengukur setiap pernyataan 

dalam kuesioner, dengan range nilai sebagai berikut: 

1) Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 

2) Tidak Setuju (TS) = 2 

3) Netral = 3 

4) Setuju (S) = 4 

5) Sangat Setuju (SS) = 5 

3.4 Validitas dan Reliabilitas 

3.4.1 Validitas 

Uji validitas untuk penelitian ini menggunakan pearson correlation dengan 

tingkat toleransi kesalahan sebesar 0,05. Menurut Kuncoro (2013:181) jika nilai 

signifikansi < 0,05 maka item tersebut valid.  

3.4.2 Realibilitas 

Reliabilitas untuk penelitian ini menggunakan cronbach alpha. Menurut 

Nunally (dalam Widowati dan Purwanto, 2014:73) jika cronbach alpha ≥ 0,70 

dapat dikatakan bahwa instrument yang digunakan sudah reliabel. 
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3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda ialah suatu metode analisa yang digunakan 

untuk menentukan ketepatan prediksi dari pengaruh yang terjadi antara variabel 

independen (X) terhadap variabel dependen (Y) (Weenas, 2013:612). Formulasi 

untuk regresi berganda adalah: 

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + ε  

Dimana: 

Y  : Keputusan pembelian (Variabel Dependen) 

α  : Konstanta 

β1  : Koefisien regresi kualitas layanan 

β2  : Koefisien regresi promosi 

X1   : Kualitas layanan (Variabel Independen) 

X2   : Promosi (Variabel Independen) 

ε  : Standar error 

3.5.2 Pengujian Penelitian 

3.5.2.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)  

 Priyatno (dalam Daud, 2013:57) menyatakan uji signifikansi simultan (Uji 

F) digunakan dalam menguji signifikan pengaruh variabel-variabel bebas secara 

simultan terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi uji F ≤ 0,05, maka 

variabel-variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. 



19 

 

3.5.2.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)  

 Menurut Zulkarnaim dan Triyonowati (2015:12) uji signifikansi parsial (Uji 

t) digunakan dalam menguji pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial 

terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi uji t ≤ 0,05, maka variabel bebas 

memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel terikat. 

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

 Menurut Hersona, dkk (2013:1152) Koefisien korelasi (R) adalah salah satu 

pendekatan untuk mengetahui keeratan antara variabel independen dengan variabel 

dependen. Nilai R bernilai min satu (-1) hingga satu (1). Jika R semakin mendekati 

satu, maka hubungan variabel independen dengan variabel dependen semakin erat 

dan bernilai positif. 

Menurut Kuncoro (2013:246) Koefisien determinasi (R²) merupakan 

perangkat yang mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. 

Jika nilai R2 sama dengan satu atau mendekati satu , maka semakin kuat kontribusi 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika R2 mendekati nol  atau semakin 

mendekati nol, maka semakin lemah kontribusi variabel bebas terhadap variabel 

terikat (Zulkarnaim dan Triyonowati, 2015:12). 

3.5.2.4 Korelasi Parsial 

 Korelasi parsial bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi dari 

masing-masing variabel bebas terhadap  variabel terikat secara individu atau parsial 

(Zulkarnaim dan Triyonowati, 2015:12). Kriteria keputusan berlaku jika angka 

korelasi sangat besar menunjukkan variabel bebas memiliki kontribusi besar atau 
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dominan terhadap perubahan variabel terikat, sedangkan jika angka korelasi negatif 

maka dikatakan memilih pengaruh negatif atau berbanding terbalik. 

3.5.2.5 Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual terdistrubusi secara 

normal atau tidak, dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov Test. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode uji Kolmogorov Smirnov.  Jika 

nilai signifikansi > 0,05, maka residual terdistribusi normal. 

Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi 

dalam model regresi korelasi antar variabel bebas atau tidak, dengan metode Viable 

Inflation Factor (VIF). Dengan ketentuan jika VIF < 10 maka tidak terjadi 

multikolinearitas, sedangkan jika VIF ≥ 10 maka terjadi multikolinearitas 

(Zulkarnaim dan Triyonowati, 2015:11). 

Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (dalam Farli dan Tielung 2015:1110) Uji 

Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regeresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu observasi yang satu dengan observasi 

lainnya, pengujian dilakukan dengan uji glesjer. Ketentuan yang berlaku adalah jika 

nilai signifikansi uji t (dalam uji glesjer) > tigkat signifikansi (0,05), maka varian 

residual bersifat  sama (homokedastitas). 
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Uji Autokorelasi 

Bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat error dalam kolerasi antar 

variabel atau tidak. Pengujian autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson 

(Iksan et al., 2013:10) dengan syarat: 

a. d > dL; maka terjadi autokorelasi positif 

b. d > 4-dL; maka terjadi autokorelasi negative 

c. dU < d < 4-dU; maka tidak terjadi autokorelasi 

d. dL ≤ d ≤ dU atau 4-dU ≤ d ≤ 4-Dl; maka pengujian tidak meyakinkan  

Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang bersifat 

linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Dengan ketentuan jika nilai 

sgnifikansi linearity ≤ 0,05 maka terdapat hubungan linear antara variabel bebas 

dan variabel terikat. 

 


