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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009: 115) populasi adalah sekelompok 

orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. 

Populasi bisa terbatas ataupun tidak terbatas. Sebagian dari populasi yang terpilih 

sebagai sumber data disebutkan sampel penelitian (Kuncoro, 2009: 123). Pada 

penelitian ini populasi yang digunakan oleh Marble Art adalah semua  konsumen 

Marble yang pernah melakukan transaksi sebanyak 54 konsumen. 

 Sampel menurut definisi Kuncoro (2009: 118) adalah bagian kecil dari 

populasi yang diharapkan dan dipercaya dapat mewakili populasi dari penelitian 

tersebut. Sedangkan menurut Sugiyono, sampel adalah bagian dari jumlah 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2010:116). Sampel adalah 

sub kelompok elemen populasi yang terpilih dan bersedia berpartisipasi dalam 

studi. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh, yaitu 

dengan cara penentuannya menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel 

penelitian. Sampel jenuh dipilih karena populasi penelitian sangat terbatas dan 

dbawah 100 orang. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket. Angket yang 

diberikan berisi pernyataan, tugas dari responden adalah mengisi apakah setuju 

atau tidak setuju atas pernyataan tersebut. Sumber data yang digunakan adalah 
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data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data dari 

angket dan data penjualan Marble Art bulan Maret 2012 sampai Maret 2013. Data 

sekunder dari penelitian ini adalah data yang diambil dari BPS tahun 2012. Data 

BPS berupa data  permintaan produksi pada tahun 2007 sampai 2011. 

 

3.3 Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas adalah suatu skala pengukuran disebut valid bila melakukan 

apa yang seharusnya  dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya di ukur. Bila 

skala pengukuran tidak valid, tidak akan bermanfaat bagi peneliti karena tidak 

mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan (Kuncoro, 2009: 170). 

Uji validitas dilakukan dengan bantuan SPSS menggunakan uji korelasi Pearson, 

yaitu dengan tingkat kesalahan yang ditolerir 0,05. Bila nilai signifikansi hasil 

perhitungan lebih kecil dari tingkat kesalahan yang ditoleransi yaitu α = 5% 

(dalam uji validitas ini menggunakan tingat kesalahan 5% karena tingkat 

kesalahan lebih kecil dibandingkan menggunakan tingkat kesalahan 10%), maka 

data tersebut dianggap valid (Kuncoro, 2009: 172). Dalam penelitian ini  

uji validitas digunakan pada instrument variabel personal selling , promosi 

penjualan, iklan  dan keputusan pembelian. 

Uji reliabilitas adalah uji untuk mengukur suatu instrument yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Kuncoro, 2009: 175). 

Pengukuran realibitas dilakukan dengan pengukuran Cronbach Alpha (Sunyoto, 

2009: 68). Variabel dikatakan reliabel apabila nilai cronbach alpha  > 0,06 dan 

Cronbach’s Alpha if Item Deleted < cronbach alpha . 
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3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

a) Definisi Operasional  

Indikator Keputusan Pembelian : 

Tabel 3.1  Indikator Keputusan Pembelian  

Indikator Keterangan 

Pengenalan Masalah konsumen menyadari kebutuhan akan produk 

Marble Art 

Pencarian Informasi Konsumen melakukan informasi mengenai 

produk Marble Art 

Evaluasi dan Alternatif Konsumen mengevaluasi apakah produk 

Marble Art memberikan keuntungan dan 

membandingkan dengan produk lain 

Keputusan Pembelian Konsumen memutuskan untuk membeli  

produk Marble Art  karena paling 

menguntungkan 

Perilaku Pasca Pembelian Konsumen merasa puas setelah menggunakan 

produk Marble Art dan memutuskan untuk 

membeli kembali 

Sumber : Kotler dan Keller, 2009: 185 

Indikator Iklan  

Tabel 3.2 Indikator Iklan 

Indikator  Keterangan 

Iklan informatif Informasi  yang di berikan Marble Art lengkap 

Iklan persuasif Informasi yang diberikan Marble Art sudah 

menciptakan kesenangan bagi konsumen 

Iklan pengingat Informasi yang diberikan Marble Art  dapat 

mengingatkan konsumen terhadap produk 

Iklan penguat Informasi yang diberikan Marble Art cukup 

meyakinkan konsumen 

Sumber : Kotler dan Keller, 2009: 203 
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Indikator Personal Selling 

Tabel 3.3 Indikator Personal Selling  

Indikator  Keterangan  

Pertanyaan situasi Marble Art memberikan pertanyaan tentang 

fakta atau mengekplorasi situasi konsumen 

Pertanyaan masalah Marble Art memberkan pertanyaan kepada 

konsumen tentang masalah yang dialami dalam 

pembelian produk  

Pertanyaan implikasi Marble Art memberikan pertayaan kepada 

konsumen tentang pengaruh masalah, kesulitan, 

atau ketidakpuasan dalam pembelian  pada 

marble art 

Pertanyaan kebutuhan imbal balik Marble Art memberikan pertanyaan kepada 

konsumen  tentang nilai atau kegunaan, solusi 

yang direncanakan dalam pembelian produk 

marmer 

Sumber : Kotler dan Keller, 2009: 272 

Indikator Promosi Penjualan  

Tabel 3.4 indikator Promosi Penjualan 

Indikator  Keterangan  

Pameran  Pameran Marble Art dapat membantu proses 

pembelian konsumen 

Pemberian sampel Pemberian sampel membantu konsumen untuk 

mencari  informasi tentang Marble Art 

Potongan harga Potongan harga membantu konsumen dalam  

proses pembelian produk Marble Art 

Sumber : Kotler dan Keller, 2009: 174 

b) Pengukuran Variabel 

Menurut Siregar (2011: 138), skala likert adalah skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Dalam penelitian ini 

digunakan lima poin skala Likert, yaitu:  

1) STS : Sangat Tidak Setuju, dengan skor nilai 1  

2) TS  : Tidak Setuju, dengan skor nilai 2  

3) S  : Setuju, dengan skor nilai 3  

4) SS  : Sangat Setuju, dengan skor nilai 4  
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5) SSS : Sangat Setuju Sekali, dengan skor nilai 5 

 

3.4.2 Analisis Regresi Berganda 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi berganda. Teknik analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh kualitas iklan (X1), promosi penjualan (X2), dan personal selling 

(X3) yang berperan sebagai variabel bebas terhadap keputusan pembelian (Y) 

yang berperan sebagai variabel terikat, dengan rumus sebagai berikut 

(Kuncoro, 2009:216) : 

 

Y = 0 + 1X1 + 2X2 + 3X3 +  

Keterangan : 

Y : variabel keputusan pembelian 

produk Marble Art 

X2 : variabel promosi 

penjualan 

0 : konstanta 3 : koefisien personal selling 

1 : koefisien iklan  X3 : variabel personal selling 

X1 : variabel iklan   : residual 

2 : koefisien promosi penjualan  

 

3.4.3 Uji Hipotesis 

1) Uji F (Uji Simultan) 

Uji F ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel terikat 

dengan variabel bebas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji 

statistik F dengan level of significant (α) sebesar 0,05. Jika hasil Uji F 

dengan nilai signifikan < 0,05 maka variabel independen secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 
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2) Uji t (Uji Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikan pengaruh variabel 

independen secara parsial (individual) terhadap variabel dependen. 

Menurut Kuncoro (2009:238) Uji statistik t menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel terikat. Apabila hasil uji t hitung dengan nilai 

signifikan lebih kecil dari α = 0,05, maka variabel bebas secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.  

 

3.4.4 Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R
2
) 

Pengujian koefisien korelasi (R) digunakan untuk melihat hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat, dengan nilai R antara 0-1. Jika 

R = 0, maka tidak ada hubungan antar variabel. Jika R = 1, maka hubungan 

antar variabel sangat erat. 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk melihat kontribusi dari 

variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan nilai R
2
 antara 0-1. Nilai 

yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel tidak 

bebas. 
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3.4.5 Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov. Jika nilai signifikansi () > 0,05 maka 

dinyatakan bahwa residual berdistribusi normal (Siregar, 2011:256). 

b) Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

korelasi antar variabel bebas atau tidak. Dalam penelitian uji 

multikolinearitas dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor). 

Jika nilai VIF < 10 maka dinyatakan tidak terjadi gejala 

multikolinearitas (Wijaya, 2009:119). 

c) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui sama atau 

tidaknya varians dari residual dari penelitian satu dengan yang lain. 

Dalam penelitian ini  menggunakan uji glejser. Jika nilai signifikansi > 

0,05 maka dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.  

d) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi 

antara variabel gangguan. Jika nilai Durbin Watson diantara 1,55 – 

2,46 maka disimpulkan tidak terjadi autokolerasi (Wijaya, 2009:123). 

 


