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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah metode kuantitatif 

untuk mengetahui pengaruh Marketing Mix terhadap keputusan pembelian mobil 

bekas di UD Asia Motor. Penelitian kuantitatif  adalah  penelitian  yang  banyak  

menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap 

data tersebut, serta penampilan dari hasilnya (Siyoto & Sodik, 2015)  

3.2 Populasi dan Sampel 

 

 Populasi adalah jumlah penduduk, sekelompok subyek yang hendak 

dikenai generalisasi hasil penilitian. Menurut (Bungin, 2011)  populasi penelitian 

merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang didapat berupa manusia, nilai 

dan peristiwa sehingga objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.  Populasi 

dalam penelitian ini adalah pelanggan Asia Motor  yang ada di Jombang yang 

telah membeli produk di Asia Motor pada periode 2017 yang pada tahun tersebut 

UD Asia Motor mengalami peningkatan penjualan tertinggi.  

Sampel adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, 

sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau 

karakteristiknya akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat atau 

karakteristik tersebut pada elemen populasi (Noor, 2011 ). Metode pemilihan 

sampel menggunakan probability sampling, yaitu setiap populasinya memiliki 

peluang sama terpilih sebagai sampel dan teknik yang digunakan adalah random 
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sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak dengan syarat populasi 

homogen. 

Untuk pengambilan jumlah sampel, dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan Rumus Slovin, yaitu sebagai berikut: 

Rumus Slovin :  

 

 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi konsumen UD Asia Motor 2017  

e = Batas kesalahan maksimal yang ditolerir dalam sampel (5%) 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data  

 

3.3.1 Kuesioner (Angket) 

 

      Kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang 

memungkinkan analisis mempelajari sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik 

beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengahruh oleh sistem 

yang diajukan atau sistem yang sudah ada (Siregar, 2010). Kusioner terdapat 4 

komponen inti dalam kuesioner yaitu adanya subjek individu atau lembaga, 

adanya permohonan ajakan kepada responden untuk mengisi atau menjawab, 

adanya petunjuk pengisian kuesioner dan adanya pertanyaan (Noor, 2011 ). 

     Dalam penelitian ini, skala pengukuran data yang peniliti gunakan kuesioner 

adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu (Siregar, 2010). 

           
n   = 

1+ ( N x 𝑒2) 

N           112 

  

1+ ( 112 x 5%2) 

  =  88 
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Kuisioner dibuat dengan nilai satu 1-5 untuk mewakili pendapat responden seperti 

berikut :  

a) Skor 5 : Sangat Setuju 

b) Skor 4 : Setuju 

c) Skor 3 : Netral  

d) Skor 2 : Tidak Setuju  

e) Skor 1 : Sangat Tidak Setuju. 

3.3.2 Data Primer  

Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di 

lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2011). Data primer penelitian ini 

adalah data dan jawaban responden . 

3.3.3 Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder dari data yang kita butuhkan (Bungin, 2011). Data sekunder penelitian 

ini adalah arsip UD Asia Motor. 

3.4 Metode Analisis Data 

 

3.4.1 Model Analisis 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 3. 1 Model Analisis  

Sumber : Diolah oleh Peneliti 

 

Marketing Mix  

X 

   Keputusan Pembelian 

Y 
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3.4.2 Kerangka Operasional   

 
Tabel 3. 1Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel 

Variabel  Operasionalisasi  Indikator  Pengukuran  

Marketing Mix 

( X ) 

Perencanaan dan 

penawaran produk 

untuk segmen pasar 

yang ditargetkan 

melalui bauran 

pemasaran. 

1.Produk 

Produk adalah 

sesuatu yang dapat 

ditawarkan kepada 

konsumen untuk 

memenuhi 

kebutuhan (needs) 

dan keinginan 

(wants) konsumen  

2.Harga  Penetapan 

harga 

mempengahruhi 

kemampuan bersaing 

dan kemampuan 

mempengahruhi 

konsumen 

3.Tempat  

Tempat merupakan 

perantara antara 

penjual dan pembeli 

yang dilalui oleh 

perpindahan barang 

maupun 

kepemilikan. Tempat 

untuk penyediaan 

produk bagi 

konsumen agar lebih 

mudah untuk 

mengaksesnya. 

 

4.Promosi  

Dalam melakukan 

promosi perlu 

adanya membangun 

hubungan yang baik 

kepada masyarakat 

dengan melakukan 

periklanan, promosi 

penjualan dan 

penjualan tatap 

muka. 

 

 

Skala Likert 1-5  

Keputusan Pembelian 

( Y ) 

Penjualan didorong 

oleh suatu usaha 

yang dilakukan 

untuk menarik 

pembeli serta 

mempertahankan 

pelanggan 

1.Konsumen 

membutuhkan 

informasi produk 

yang banyak untuk 

menetapakan kriteria 

dalam menilai merek 

tertentu serta lokasi 

dan cara 

Skala Likert 1-5 
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pembayaran. 

2.Konsumen dapat 

di dorong untuk 

melakukan 

pembelian melalui 

promosi. 

3.Keputusan 

pembelian ulang 

4.merekomendasikan 

kepada orang lain 

 

 

Sumber : diolah oleh peneliti,2017  

3.4.3 Regresi Linear Sederhana  

      Analisis regresi memiliki kegunaan, yaitu : 

1) Untuk tujuan deskripsi dari fenomena data atau kasus yang sedang diteliti. 

2) Sebagai prediksi, model regresi dimanfaatkan untuk melakukan prediksi 

variabel terikat. 

Dalam menganalisis pengaruh 2 variable yaitu variable independen dan dependen. 

Persamaan regresi linier (Basuki & Prawoto, 2016) : 

Y =  β0 + β1X 

Keterangan: 

Y : Variabel  Keputusan Pembelian 

X : Variabel Marketing mix  

α : Konstanta 

β0 : Koefisien regresi  
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3.4.4 Uji Signifikansi Individual (Uji T) 

      Menurut Basuki & Prawoto (2016) Uji t dilaksanakan untuk mengetahui 

hubungan yang positif antara variabel independen terhadap variabel dependen 

dengan mengansumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan. 

Dengan membandingkan t hitung dengan t tabel dan  signifikansi < 0,05 maka 

dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

Langkah-langkah melakukan uji t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1)  Menentukan t  tabel 

     Level of significant (σ) sebesar 5% = 0,05 

     Uji satu sisi = α/2 = 0,05/2 = 0,025Derajat kebebasan (df) = N – v 

2)  Menentukan t hitung  

     Derajat kebebasan (df) = N – v 

3)  Membandingkan t hitung  dengan t tabel 

     Jika t hitung  >  t tabel  maka H0 ditolak Atau menerima H1  

     Jika t hitung  < t tabel  maka H0 diterima atau menolak H1 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

 

Validitas suatu indeks yang menunjukan alat ukur tersebut benar- benar 

mengukur apa yang di ukur (Noor, 2011 ). Instrumen berkaitan dengan 

kemampuan instrument itu untuk mengukur atau mengungkap karakteristik dari 

variabel yang dimaksudkan untuk diukur. Instrumen yang dimaksudkan untuk 

mengukur sikap konsumen terhadap suatu variabel harus dapat menghasilkan skor 

sikap yang memang menunjukkan sikap konsumen terhadap variabel tersebut. 
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Alat ukur yang digunakan peneliti melalui tabel (r) product moment pearson. 

Taraf signifikansi yang digunakan 5 %.  

 Reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana alat ukur dapat 

dipercaya atau diandalkan (Noor, 2011 ). Pada penelitian ini mengukur reliable 

dengan menggunakan alpha cronbach. Menurut Siregar (2010) bahwa suatu 

instrumen penelitian mengindikasikan memiliki reliabilitas yang memadai jika 

koefisien alpha Cronbach lebih besar 0,6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


